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MEDIA NET
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

رتسمالها : 500.000 درهم
مقرها االجأماعي : الدار البيضاء

5-1، زنقة باب الكديم
بمقأ�شى محضر الجمع العام غير)
(،(0(( العادي بأاريخ فاتح سبأمبر)
قرر املساهمون قبو5  املوافقة على)
النظام األسا�شي الجديد للشركة في)
تعديله  إعادة) تم  مجمله،) الذي 
الأعديالت) مخألف  اثر  صياغأه 
القانونية،)على  جه الخصوص نقل)
الدار) إلى  للشركة  االجأماعي  املقر 
الكديم،) باب  زنقة  (،1-5 البيضاء،)
للشركة) األسا�شي  الغرض   تمديد 
»الأدريب  الأعليم«) بإضافة)  ذلك 

إلى هذا األخير.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
سبأمبر) ((( بأاريخ) البيضاء) بالدار 

))0))تحت الرقم)838540.
للنشر  اإليداع

1 P

DE NOTRE TEMPS
SARL A AU

تأسيس
املسجل) العرفي  العقد  بمقأ�شى 
تم) ((0(( يوليو) ((5 بأاريخ) بالر2اط 
ذات) لشركة  األسا�شي  النظام   ضع 
مسؤ لية محد دة  الشريك الوحيد)

بموجب املقأضيات الأالية):
 DE NOTRE TEMPS (: التسمية)
شركة ذات مسؤ لية) (SARL A AU

محد دة  الشريك الوحيد.

املوضوع):

تصنيع جميع املالبس.

تصميم النسيج.

املفر شات املنزلية.

املنأجات) جميع  بيع  شراء)

الحرفية.

 13M4GH(املقر االجأماعي):)محل

N8A)حي النهضة الر2اط.

 100.000 ب) يقدر  (: الرتسما5)

تقدر) حصة  (100 إلى) مجزتة  درهم 

توزيعها) تم  درهم  (100 ب) الواحدة 

على الشكل الأالي):

 1000 كميلية) الحداد  السيدة 

حصة.

الشركة مسيرة) (: التسيير  اإلدارة)

كميلية) الحداد  السيدة  طرف  من 

ملدة غير محد دة.

تسجيله) تم  (: القانوني) اإليداع 

املحكمة) لدى  الأجاري  بالسجل 

الأجارية بالر2اط تحت رقم)9084)1 

بأاريخ)3))سبأمبر)))0).

2 P

EPAVALL
SARL AU

شركة ذات مسؤ لية محد دة

 ذات شريك  حيد

يقدر رتسمالها ب : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : رقم 45 شارع 

فرنسا، شقة رقم 8 تكدا5، الر2اط

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 

في ))0)) مسجل  سبأمبر) (13 

))0))تم تأسيس شركة) 16)سبأمبر)

تحمل الخصائص الأالية):

EPAVALL SARL AU(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

شريك) محد دة  ذات  مسؤ لية 

 حيد.

الهدف االجأماعي):)

اكسسوارات) في  تاجر  السيارات،)

ت  في قطاع غيار السيارات.

تاجر.

استشارات إدارية.

درهم) (100.000 (: املا5) رتس 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة.

من) ابأداء) سنة  (99 (: املدة)

الأأسيس النهائي.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

السنة األ لى تبأدئ من تاريخ تأسيس)

الشركة إلى)31)ديسمبر.

شارع) (45 رقم) (: االجأماعي) املقر 

فرنسا،)شقة رقم)8)تكدا5،)الر2اط.

الهلوي،) السيد  سيم  (: التسيير)

ملدة غير محد دة.

توزيع األر2اح):)من األر2اح الصافية)

تؤخد)5%)لأكوين االحأياط القانوني)

 الباقي يوزع بين الشركاء.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

سبأمبر) ((( الأجارية بالر2اط بأاريخ)

9089)1،))السجل) ))0))تحت رقم)

الأجاري رقم)977)16).

3 P

الكانوني بوشتى

168 حي القدس ) خريبكة

عقد تسيير حر ألصل تجاري
في) حرر  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

 (0(( تغسطس) (3 بأاريخ) خريبكة 

سجل بها بأاريخ)5))تغسطس)))0) 

ملدة) تجاري  ألصل  حر  تسيير  عقد 

سنة كاملة تبأدئ من فاتح تغسطس)

لشركة) (،(0(3 يوليو) (31 إلى) ((0((

حي) (168 ب) الكائنة  توين  بوسيف 

))خريبكة املسجلة بالسجل) القدس)

 5361 رقم) تحت  خريبكة  الأجاري 

البأانأا) املنهي  بالجد 5   املسجلة 

الكانوني) السيد  لفائدة  (41000(65

الوطنية) للبطاقة  الحامل  بوشتى 

تحت رقم)Q188463)كمسير ملقهى.
بمثابة مقأطف  2يان

الكانوني بوشتى

4 P

اس س ج ترافو
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 

تأسيس) تم  قد  ((0(( سبأمبر) (5

املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 

تحمل) التي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص الأالية):

التسمية):)اس س ج ترافو.

الصفة القانونية):)ش.م.م.ش. .

الهدف االجأماعي):)

تعما5 مخألفة  البناء.

تعما5 الطرق  الشبكات املأنوعة.
درهم) (100.000 (: املا5) رتس 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة.

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم  السلطات املسندة إليهم.
 ال تأحمل اإلدارة تية مسؤ لية فيما يأعلق بمضمون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية
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الشريك):

شيكر الطيب)1000)حصة.

املدة):)99)سنة.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

تاريخ) من  تبأدئ  األ لى  السنة 

التسجيل.

شقة) (30 عمارة) (: املقر االجأماعي)
زنقة موالي تحمد لوكيلي حسان) (8

الر2اط.

التسيير):)شيكر الطيب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

سبأمبر) ((1 الأجارية بالر2اط بأاريخ)

))0))تحت رقم)9014)1.
مقأطف للنشر  اإلشهار

5 P

BOUCHANE ELEC MAROC
شركة محد دة املسؤ لية

بشريك  احد

ذات رتسما5 100.000 درهم

املقر االجأماعي : محل رقم 47

تجزئة كريمة رقم 3)) بالقرب 

من مسجد الغند ري حي كريمة 

تابريكت سال

السجل الأجاري رقم 31337

بسال

العام) الجمع  محضر  تعقاب  في 

املغرب) ايليك  بوشان  االسأثنائي 

بشريك) املسؤ لية  محد دة  شركة 

 (0(( تغسطس) (4 بأاريخ)  احد 

بسال،)فقد تقرر ما يلي):

تم بيع الحصص):

يبيع) هللا  عبد  بوشان  السيد 

تغسطس) (4 بأاريخ) عقد  بموجب 

يملكها) التي  الحصص  جميع  ((0((

في شركة بوشان ايليك املغرب  التي)

1000)حصة لصالح السيد) تقدر ب)

حسن بوشان الذي يحمل الجنسية)

تغسطس) ((7 املغر2ية املزداد بأاريخ)

الأعريف) لبطاقة  الحامل  (1961

الساكن) (H68646 رقم) الوطنية 

 (7 باملجمع السكني يسمينة العمارة)

الشقة الرقم)1))تابريكت.

(: املحولة) الحصص  إجمالية 
1000)حصة بقيمة)100.000)درهم.

النظام) من  (7 (6 املواد) تعديل 
األسا�شي.

سجل) في  تم  القانوني  اإليداع 
بأاريخ بسال  االبأدائية   املحكمة 
19)سبأمبر)))0))تحت رقم)39600.
6 P

STE HB GLOB
SARL AU

السجل الأجاري بسال رقم 19689
ICE : 000202910000087

املعد5) األسا�شي  للقانون  طبقا 
االسأثنائي) العام  الجمع   محضر 
 HB لشركة) الحصص  بيع   عقد 
GLOB SARL AU)رتسمالها)100.000 
 15 رقم) االجأماعي  درهما  مقرها 
العيايدة) الوئام  قطاع  ارفود  زنقة 

سال،)تقرر ما يلي):
بيع حصص السيد قاسم البهجي)
إلى السيدة ملياء)بنعبو)1000)حصة.

اسأقالة السيد قاسم البهجي من)
مهمة التسيير داخل الشركة.

بنعبو مسيرة) تعيين السيدة ملياء)
 حيدة للشركة مع اإلمضاء)ملدة غير)

محددة.
تعديل القانون األسا�شي.

كأابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال) االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم)39656)بأاريخ))))سبأمبر)

.(0((
7 P

IBERICA FAB
ش.م.م.ش. 

الرتسما5 االجأماعي : 10.000 درهم
املقر االجأماعي : سال، بقعة

رقم 3)، الكأبية )، الطابق األر�شي
سيدي مو�شى

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة ذات الشريك الوحيد

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 
القانون) ))0)،) ضع  يوليو) (((
املسؤ لية) ذات  للشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  املحد دة 

بالخصائص الأالية):

IBERICA FAB (: التسمية)

ش.م.م.ش. .

الخارج ت   باملغرب  (:  الغرض)

كما يلي):

بيع الوجبات) الوجبات السريعة،)

السلطات،) السند يشات،) الجاهزة،)

البيتزا،)الفطائر،)الوافل،)الحلويات،)

اآليس كريم،)بيع املشر 2ات الساخنة)

باملوقع ت  خارجه،)الكل  فقا للقوانين)

الجاري بها العمل.

شراء) 2يع  اسأيراد  تصدير)

جميع املواد الغذائية.

بقعة،) سال،) (: االجأماعي) املقر 
رقم)3)،)الكأبية))،)الطابق األر�شي،)

سيدي مو�شى.

99)سنة ابأداء) :)محددة في) املدة)

من تاريخ الأقييد بالسجل الأجاري.

في) حدد  (: االجأماعي) الرتسما5 

 100 إلى) مقسمة  درهم  (10.000

حصة بقيمة)100)درهم لكل حصة،)

مكأتبة  محررة كليا نقدا من طرف)

السيد محمد علي محمدي.

علي) محمد  السيد  (: التسيير)

محمدي ملدة غير محددة.

السنة االجأماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

اإليداع القانوني تم بكأابة ضبط)

بأاريخ بسال  االبأدائية   املحكمة 

8)سبأمبر)))0))تحت رقم)39533.
للبيان  النشر

8 P

 SOCIETE DE GESTION

 IMMOBILIERE CARAT DE

TEMARA
SGICT

شركة ذات مسؤ لية محد دة

من شريك  حيد

يبلغ رتسمالها : 3.100.000 درهم

املقر االجأماعي : املنطقة الصناعية 

التسنية - املسيرة - تمارة

السجل الأجاري بالر2اط
رقم 941)7

حل الشركة تبعا لإلدماج)-)ضم):

شركة) ضم  طريق  عن  إدماج 

شريك  حيد) من  ش.م.م  (SGICT

 SISTEMAS الشركة) طرف  من 

 AVANZADOS DE TECNOLOGIA

.MAROC

حل شركة)SGICT)د ن تصفيتها.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة الأجارية بالر2اط)

رقم) تحت  ((0(( سبأمبر) ((0 في)

.1(8978
من تجل الألخيص  النشر

9 P

ACWA POWER MAROC

شركة ذات مسؤ لية محد دة

يبلغ رتسمالها : 50.000 درهم

املقر االجأماعي : 65، شارع املهدي 

بن بركة السوي�شي، الر2اط

السجل الأجاري بالر2اط

رقم 95065

تجديد مدة مهام املسيرين  اسأمرار 
النشاط الأجاري للشركة

بأاريخ مدا الت   بمقأ�شى 

الجمعية) قررت  (،(0(( يونيو) ((9

العامة العادية  غير العادية):

تجديد مدة مهام السادة باديس)

مدة) تنأهي  ريزفي،) الدراجي  نديم 

مهامهما عند انعقاد الجمعية العامة)

التي سأبث في حسابات السنة املالية)

املنتهية في)31)ديسمبر)4)0).

الأجاري) النشاط  اسأمرار 

للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة الأجارية بالر2اط)

رقم) تحت  (،(0(( سبأمبر) ((0 في)

.1(8963
من تجل الألخيص  النشر

التسيير

10 P
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JNANE SBAI
SARL AU

شركة ذات املسؤ لية املحد دة مع 
مساهم  احد

مقرها االجأماعي : 48 الشقة 1
شارع فا5 ا لد عمير تكدا5 الر2اط

تأسيس شركة
بمقأ�شى عقد عرفي بأاريخ فاتح)
تم تأسيس) بالر2اط،) ((0(( سبأمبر)

شركة تحمل الخصائص الأالية):
JNANE SBAI (: التسمية)

ش.م.م.ش. .
إدارة) مقا 5  (: االجأماعي) الهدف 
نقل) مقا 5  الفالحي،) االسأغال5 

البضائع،)تاجر مسأورد.
درهم) (100.000 (: املا5) رتس 
حصة اجأماعية) (1000 مقسمة إلى)
موزعة) للحصة  درهم  (100 بقيمة)

كالأالي):
بقيمة) اجأماعية  حصة  (1000
السيد) بحوزة  للحصة  درهم  (100
السباعي) الحكيم  عبد  سيدي 

املساهلي.
من تاريخ) سنة ابأداء) (99 (: املدة)

الأقيد بالسجل الأجاري.
 1 الشقة) (48 (: االجأماعي) املقر 

شارع فا5 ا لد عمير تكدا5 الر2اط.
سيدي) السيد  تعيين  (: التسيير)
عبد الحكيم السباعي املساهلي مسير)

ملدة غير محد دة.
لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
الأجارية بالر2اط تحت رقم)9061)1 
))0))رقم الأقيد) )))سبأمبر) بأاريخ)

بالسجل الأجاري)955)16.
11 P

STE BONITA BEAUTY
SARL

بمقأ�شى محضر اجأماع املنعقد)
لشركة) ((0(( تغسطس) (31 بأاريخ)
ش.م.م) (STE BONITA BEAUTY
 ( عمارة) (334( الكائن مقرها تجزئة)
املحمدي) الحي  البيضاء) الدار  شارع 

تكادير تقرر ما يلي):

انحال5 مسبق للشركة مع تعيين)
السيدة فايق نعيمة مصفية للشركة.
مكان) الشركة  مقر  تعيين 

الأصفية.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير) الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم) ((0(( سبأمبر) ((( بأاريخ)

.1185(1
12 P

HAUSSART
SARL AU

برتسما5 قدره 100.000 درهم
مقرها االجأماعي : مركز األعما5 
زنيت، زنقة مسلم، تجزئة بوكار، 
الطابق 3، الشقة 14، باب دكالة، 

مراكش
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة لشريك  احد
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
مسجل بمراكش) ((0(( سبأمبر) (19
بأاريخ)1))سبأمبر)))0)،)تم تأسيس)
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 

لشريك  احد،)خصائصها كالأالي):
الداخلي) الديكور  (: املوضوع)
تصميم  تطوير)  الأصميم  إعادة 
تصدير) عقاري،) منعش  املساحات،)

 اسأيراد.
من) سنة  (99 (: الشركة) مدة 

الأأسيس النهائي.
(: االجأماعي  الشركاء) الرتسما5 
مقسم إلى) درهم،) (100.000 حدد في)
1000)حصة اجأماعية ب)100)درهم)

للحصة موزعة على الشكل الأالي):
السيدة خولة بو عبد هللا حاملة 5)

1000)حصة اجأماعية.
عبد) بو  السيدة خولة  (: التسيير)
هللا هي املسيرة القانونية للشركة ملدة)

غير محد دة.
من) تبأدئ  (: االجأماعية) السنة 
ديسمبر من) (31 فاتح يناير  تنأهي في)

كل سنة.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة الأجارية بمراكش)
تحت رقم) ((0(( سبأمبر) ((( بأاريخ)
الأجاري) السجل  139666) في 
تحت) بمراكش  الأجارية  باملحكمة 

رقم)9159)1.
13 P

يم ايسا تراف
ش.م.م

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

(،(0(( تغسطس) ((5 بأاريخ) تمارة 

املسؤ لية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

الوحيد) الشريك  املحد دة  ذات 

YAMAISSATRVA SARL.AU

بيع  شراء) (: االجأماعي) الهدف 

مواد البناء) كراء)مسألزماته األخرى.

رتسما5 الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

يمألك) درهم للحصة الواحدة.) (100

السيد عي�شى امازا5)1000)حصة.

من تاريخ) سنة ابأداء) (99 (: املدة)

من) تي  للشركة  النهائي  الأأسيس 

لهذه) الأجاري  السجل  تاريخ  ضع 

الشركة.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

تاريخ) من  تبأدئ  األ لى  السنة 

التسجيل.

الفرد س) حي  (: االجأماعي) املقر 

رقم)604)تمارة.

املسير):)السيد عي�شى امازا5 يسير)

 YAMAISSATRAV SARLAU شركة)

ملدة غير محد دة.
الأجاري) بالسجل  الأقييد  رقم 

الذكر) السالفة  الشركة  تقييد  تم  (:

بمصلحة السجل الأجاري للمحكمة)

االبأدائية بأمارة تحت رقم)6)18.
من تجل مقأطف  2يان

إمضاء):)السيد عي�شى امازا5

14 P

بن التهامي موطورز
شركة ذات مسؤ لية محد دة

تأسيس
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 

تأسيس) تم  (،(0(( تغسطس) (11

 SARL(شركة ذات مسؤ لية محد دة

مميزاتها كالأالي):

موطورز) التهامي  بن  (: التسمية)

ش.م.

الهدف):)الغرض من الشركة

الجديدة) السيارات  في   الأجارة 

ت  املسأعملة.

تاجر قطع غيار سيارات.

صيانة  إصالح املركبات.

املعامالت) جميع  تعم،)  2صورة 

املالية،) الأجارية،) املدنية،) املنقولة،)

بشكل) املأعلقة  الصناعية  املالية،)

مباشر ت  غير مباشر بغرض الشركة)

ت  التي من املحأمل تن تعزز تطويرها.

رتس املا5):)1.000.000)درهم.

املدة):)99)سنة.

من الشركة  تسيير  (:  التسيير)

طرف):

مغربي) التهامي،) بن  السيد  سام 

الأعريف) لبطاقة  حامل  الجنسية،)

A335854) القاطن ب) الوطنية رقم)

 3 الشقة) (1 إقامة ا ريس) (14 قطاع)

شارع الزيأون حي الرياض الر2اط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ بالقنيطرة   االبأدائية 

 )))سبأمبر)))0))تحت رقم)66633.

15 P

INFLUENCE PRO
SARL

RC : 152875

املقر االجأماعي : شارع املقا مة زنقة 

تبيدجان، عمارة رقم 1)، الطابق 

الثالث، الشقة 8، املحيط، الر2اط

في إطار الجمع االسأثنائي لشركة)

INFLUENCE PRO SARL) املنعقدة)

بأاريخ)6))يوليو)))0))تقرر ما يلي):

حل الشركة.

السيد) (: للشركة) مصف  تعيين 

تحمد السفياني.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الأجاري  بالسجل  القانوني 

تحت) بالر2اط  الأجارية  املحكمة 

الرقم)8991)1.

16 P
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VALINSIGHT
SARLAU

RC : 141567
املقر االجأماعي : 30، زنقة سبو

شقة )، تكدا5، الر2اط
في إطار الجمع االسأثنائي لشركة)
VALINSIGHT SARLAU  املنعقدة)
تقرر ((0(( تغسطس) (11  بأاريخ)

ما يلي):
حل الشركة.

السيد) (: للشركة) مصف  تعيين 
تمين صابر.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الأجاري  بالسجل  القانوني 
تحت) بالر2اط  الأجارية  املحكمة 

الرقم)8985)1.
16P مكرر

MADY PROMO
مادي بر مو

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
رتسمالها : 100.000 درهم

تأسيس
املنعقد) العام  الجمع  من  بقرار 
تأسيس) تم  ((0(( ماي) (13 بأاريخ)
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 
الخصائص) ذات شريك  حيد  فق 

الأالية):
 MADY (: الأجاري) االسم 

PROMO)مادي بر مو.
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤ لية محد دة ذات شريك  حيد.
اإلنعاش) (: االجأماعي) الغرض 

العقاري  شراء)األرا�شي  تجهيزها.
اللة) شارع  (61 (: االجأماعي) املقر 
ياقوت زا ية مصطفى املعاني الطابق)
الدار) رياض  مركز  (56 رقم) األ 5 

البيضاء.
 100.000 (: االجأماعي) الرتسما5 

درهم.
ياسين) السيد  (: الرتسما5) توزيع 

مدان):)100.000)درهم.
الشركة) تسير  (: الشركة) تسيير 
ملدة) مدان  ياسين  السيد  من طرف 
الصالحيات) جميع  مع  محد دة  غير 
عنها) الشركة  نيابة  باسم  للأصرف 

اتجاه املؤسسات  اإلدارات.

مدة الشركة):)99)سنة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية) املحكمة  لدى  الأجاري 
يونيو) فاتح  بأاريخ  البيضاء) بالدار 

))0))تحت رقم)5959)8.
17 P

STE FASSIE DE CONSERVES
 (SOFACO(

تسيير حر ألصل تجاري
يوليو) ((9 بأاريخ) بمراكش  تم 
ألصل) حر  تسيير  عقد  إبرام  ((0((

تجاري ذ  الخصائص الأالية):
الشركة) (: الأجاري) األصل  مالك 
STE FASSIE DE CONSERVES 
الأجاري) السجل  ذات  ((SOFACO(
االجأماعي) مقرها  بفاس  (5(40 رقم)
زنقة جرادة  زنقة ابن خفاجة الحي)

الصناعي فاس.
 CAPREL الشركة) الحر  املسير 
 845 رقم) الأجاري  السجل  ذات 

بأسفي.
عنوان األصل الأجاري):)شارع ابن)

القا�شي  شارع جوردان مراكش.
املواد) تصبير  (: الأجاري) النشاط 

الغذائية.
مدة التسيير):)ثالث سنوات تبأدئ)
تلقائيا) تجدد  ((0(( يناير) فاتح  من 

من نفسها عن كل سنة.
بموجب هذا العقد سيقوم املسير)
خال5) باسأغالله  الأجاري  لألصل 

مدة العقد.
للخالصة  البيان

SAFACO(مالك األصل الأجاري

18 P

تسيير حر ألصل تجاري
ماي) ((6 بأاريخ) بنور  بسيدي  تم 
ألصل) حر  تسيير  عقد  إبرام  ((0((

تجاري ذ  الخصائص الأالية):
السيد) (: الأجاري) األصل  مالك 
للبطاقة) الحامل  عمر  �شي  صابر 
املسجل) (M5(971 رقم) الوطنية 
بالسجل الأجاري رقم))888)بسيدي)

بنور.

ناصر) تبو  السيدة  الحر  املسير 

الوطنية) للبطاقة  الحاملة  النخلة 

M100071)القاطنة بسيدي بنور.

عمارة) (: الأجاري) األصل  عنوان 

امللكي سيدي) الجيش  النخيل شارع 

بنور.

النشاط الأجاري):)مقهى.

مدة التسيير):)تربع سنوات تبأدئ)

تلقائيا) تجدد  ((0(( يناير) فاتح  من 

من نفسها عن كل سنة.

بموجب هذا العقد سيقوم املسير)

خال5) باسأغالله  الأجاري  لألصل 

مدة العقد.
للخالصة  البيان

مالك األصل الأجاري)

صابر �شي عمر

19 P

 BDM UNIVERSAL

SARL

في) العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 

7)سبأمبر)))0))بالر2اط.

االسأيراد) (: االجأماعي) الهدف 

 الأصدير،)توزيع املواد الغذائية.

رتسما5 الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة  املقسمة كالأالي):

دحان) بن  اللطيف  عبد  السيد 

600)حصة)؛

 (00 دحان) بن  حسني  السيد 

حصة)؛

السيدة  فاء)مورشيد)00))حصة.

من) ابأداء) سنة  (99 (: املدة)

الأأسيس النهائي.

املقر):)15،)شارع األبطا5،)الشقة)

رقم)4،)تكدا5،)الر2اط.

التسيير):)السيد عبد اللطيف بن)

دحان.

(: الأجاري) بالسجل  الأقييد  رقم 

.16(989

20 P

 4U-BC MOROCCO
SARL AU

في) العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 

7)سبأمبر)))0))بالر2اط.

االستشارات) (: االجأماعي) الهدف 

تنظمة املعلومات  اإلدارة،) اإلدارية،)

براءات) اسأخدام  األعما5،) إدارة 

االختراع  التراخيص.
رتسما5 الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة لشريك  حيد):

 1000 السيد محمد تمين الفخار)

حصة.

من) ابأداء) سنة  (99 (: املدة)

الأأسيس النهائي.

املقر):)15،)شارع األبطا5،)الشقة)
رقم)4،)تكدا5،)الر2اط.

تمين) محمد  السيد  (: التسيير)

الفخار.
(: الأجاري) بالسجل  الأقييد  رقم 

.16(949
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األسأاذ محمد رشيد الأدال ي

موثق بالدار البيضاء
69/67)شارع موالي ادريس األ 5

الطابق األ 5 الشقة رقم)3

 05.((.8(.18.99 / 05.((.8(.(5.(5.88

الفاكس))15.4.)8.)).05

MISO TOMATO
SARL

شركة محد دة املسؤ لية  
رتسمالها االجأماعي  100.000 درهم

الدار البيضاء 13 زنقة احمد 
املجاطي إقامة االلب الطابق األ 5 

رقم 8

تأسيس شركة
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقأ�شى 

األسأاذ محمد رشيد الأدال ي موثق)

 بالدار البيضاء)بأاريخ)))سبأمبر)))0) 

 ضع النظام األسا�شي للشركة ذات)

بالخصائص) املحد دة  املسؤ لية 

اآلتية):

 MISO TOMATO (: التسميـــــة)

SARL)شركة محد دة املسؤ لية).)
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الهدف االجأماعي):)

اإلنعاش العقاري)؛

السكنية  غير) املباني  تشييد 

السكنية)؛

االسأيراد  الأصدير  الأجارة)

عام  العمولة  تمثيل) بشكل 

املنأجات  العالمات الأجارية)؛

الوساطة)؛

بكافة) العقارات  إنشاء) إدارة 

في) بما  الطرق،) تشكالها  2كافة 

املرتبطة  املأعلقة) األعما5  ذلك 

باإلنشاءات العقارية)؛

تنواع) جميع  اكتساب  اقأناء)

غير) ت   مبنية  كانت  سواء) األرا�شي 

مبنية  كذلك تي عقار)؛

تحويل العقارات  2يعها على شكل)

شكل) على  مشتركة  عقارية  ملكية 

قطع ت  الوحدة)؛

العمليات) جميع  عام:)  بشكل 

ت ) الأجارية  ت   الفنية  ت   الأقنية 

ت ) املنقولة  ت   املالية  ت   الصناعية 

العقارية التي قد تكون مرتبطة بشكل)

مباشر ت  غير مباشر بغرض الشركة)

ت  من املحأمل تن تساهم في توسيعها)

البيضاء) الدار  (: االجأماعـي) املقر 
13)زنقة احمد املجاطي إقامة االلب)

الطابق األ 5 رقم)8.

من) ابأدءا  سنة  (99 (: املـــــــدة)

تسجيلها بالسجل الأجاري.

الرتسما5 االجأماعي):)يحدد رتسما5)

الشركة في مبلغ)100.000)درهم محررة)

جميعها على الشكل الأالي):

 50.000 الشرايبي) السيد عثمان 

درهم)؛

 50.000 بنمو�شى) عمر  السيد 

درهم)؛

املجموع)100.000)درهم.

في) الحصص  تحدد  (: الحصص)

كل) قيمة  اجأماعية  حصة  (1000

حصة)100)درهم محررة جميعها على)

الشكل الأالي):

 500 الشرايبي) عثمان  السيد 

حصة)؛

السيد عمر بنمو�شى)500)حصة)؛

)املجموع)1000)حصة.

السنة االجأماعية:)من فاتح يناير)

إلى)31)دجنبر).

تسير الشركة ملدة غير) التسييـــــر:)

عثمان) السيد  طرف  من  محددة 

الشرايبي  السيد عمر بنمو�شى.)

عقودها) جميع  في  الشركة  تلتزم 

السيد) للمسيرين  املشترك  بالأوقيع 

عثمان الشرايبي  السيد عمر بنمو�شى.
تم اإليداع القانوني باملركز الجهوي)

بأاريخ) البيضاء) بالدار   لالستثمار 

0))سبأمبر)))0))تحت رقم)556013
للخالصة  البيـان

األسأاذ محمد رشيد الأدال ي
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 STE GLOBALE TRAVAUX

PUBLICS
SARL

شركة ذات مسؤ لية محد دة

 املقر االجأماعي : شقة 4 عمارة 

رقم 10، املنظر الجميل، مكناس

RC : 34067

تعديالت بالشركة
في) املؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

مساهموا) قرر  ((0(( يوليو) ((7

 STE GLOBALE TRAVAUX شركة)

PUBLICS SARL)ما يلي):

قرر السيد قمر زدى الأناز5 عن)

1000)حصة اجأماعية من فئة)100 

درهم للواحدة لفائدة السيد عصام)

الأعريف) لبطاقة  الحامل  زدى،)

الوطنية رقم)UA9((48)؛

قرر السيد فريد زدى الأناز5 عن)

1000)حصة اجأماعية من فئة)100 

درهم للواحدة لفائدة السيد عصام)

الأعريف) لبطاقة  الحامل  زدى،)

الوطنية رقم)UA9((48)؛
الأناز5) زدى  فاضل  السيد  قرر 

من) اجأماعية  حصة  (1000 عن)

لفائدة) للواحدة  درهم  (100 فئة)

الحامل لبطاقة) السيد عصام زدى،)

.UA9((48(الأعريف الوطنية رقم

الجديد) الأوزيع  تصبح   هكذا 
السيد) (: كاآلتي) الشركة  لرتسما5 
بقيمة) حصة  (40000 زدى) عصام 

4.000.000)درهم.
القانوني) الشكل  تغيير  تم  كما 
مسؤ لية) ذات  شركة  من  للشركة 
مسؤ لية) ذات  شركة  إلى  محد دة 

محد دة بشريك  حيد.
تم قبو5 اسأقالة مسيري الشركة)
لبطاقة) الحامل  زدى،) قمر  السيد 
 UA6(051 رقم) الوطنية  الأعريف 
السيد) للشركة   تعيين مسير جديد 
لبطاقة) الحامل  زدى،) عصام 

.UA9((48(الأعريف الوطنية رقم
األسا�شي) القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.
السيد عصام) (: الأوقيع  التسيير)
الوثائق) لجميع  الوحيد  املسير  زدى 

املأعلقة بالشركة.
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
)))سبأمبر) الأجارية بمكناس بأاريخ)

))0))تحت رقم)3441.
23 P

ANZA SERVICES PRO
S.A.R.L

شركة تنزا سيرفيس بر   ش.م.م
برتسما5 300.000  درهم

885، مجموعة العهد، حي النهضة 1، 
الر2اط

ICE : 000.078.747.000.071
رفع رتسما5 الشركة

االسأثنائي) العام  الجمع  قرر  (- (I
 (0(0 تكأو2ر) ((0 بأاريخ) املنعقد 
لشركة)»تنزا سيرفيس بر «))ش.م.م.))

ما يلي):))
بإدماج) الشركة  رتسما5  رفع  ((1
االنصاري) للسيد  الجاري  الحساب 
درهم) ((90.000 نور الدين بما قدره)
إلى) درهم  (10.000 من) لأحويله 
300.000)درهم  خلق)900.)))حصة)
اكأأبت) 100)درهم،) جديدة من فئة)
االنصاري) السيد  من طرف  بأكملها 
بينما تخلى باقي الشركاء) نور الدين،)

عن عملية زيادة رتس املا5.

 300.000 تصبح رتسما5 الشركة)
حصة) (3.000 من) مكون  درهم 
 (.970 بمعد5) الشركاء) بين  مقسم 
الدين) نور  االنصاري  للسيد   حصة 
السيدة) من  لكل  حصة  (15 
االنصاري) ز2يدة  اآلنسة  االنصاري 

فاطمة الزهراء.
»الرتسما5«) (6 الفصل) تغيير  (((
 7)»الحصص«)من القانون األسا�شي)
 اعأماد قراءة جديدة لهذا األخير مع)

تحيينه.
II)-)تم اإليداع القانوني لدى كأابة)
ضبط املحكمة الأجارية بالر2اط يوم)

4))نونبر)0)0))تحت رقم)108818.
مقأطف  2يان لإلشهار

24 P

STE LAAGABI TRAV
 SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 ADRESSE : N°1, 1er(ETAGE(HAY
FIRDAOUS MASSIRA I TEMARA

شركة محد دة املسؤ لية
األسا�شي) القانون  تم  ضع 
بأمارة) حرر  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
لشركة) ((0(( سبأمبر) (9 بأاريخ)
محد دة املسؤ لية خاصيتها كالأالي):

الشركاء):
السيد لعكابي محمد)؛
السيد فكر ن محمد.

 STE LAAGABI TRAV (: التسمية)
ش.م.م.

الهدف):)تشغا5 مخألفة ت  البناء.
 1 1)الطابق) املقر االجأماعي):)رقم)

حي الفرد س،)املسيرة)1،)تمارة.
من تاريخ) سنة ابأداء) (99 (: املدة)

تكوينها النهائي.
في) محدد  (: الشركة) رتسما5 

100.000)درهم.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد فكر ن محمد.
القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)
املحكمة) لدى  الأجاري  بالسجل 
 8917 رقم) تحت  بأمارة  االبأدائية 

بأاريخ)0))سبأمبر)))0).
25 P
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YAYA COM
 SARL AU 

بالر2اط) مؤرخ  محضر  بمقأ�شى 
تغيير) تم  ((0(( سبأمبر) ((0 بأاريخ)
بعض قوانين الشركة  حدد ما يلي):)

رفع رتسما5 الشركة من)100.000 
درهم إلى)300.000)درهم.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)
املسير السيدة احسان عبد س ملدة)

غير محددة.
بكأابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالر2اط) ( الضبط باملحكمة الأجارية)
تحت رقم) ((0(( سبأمبر) ((6 بأاريخ)

.1(91(0
26 P

BELLY-AGENCY
SARL

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم) قد  طنجة،) ((0(( يوليو) فاتح 
 ضع القانون األسا�شي لشركة تحمل)

الخصائص الأالية):
 STE BELLY-AGENCY (: التسمية)

.SARL
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤ لية محد دة.
الهدف االجأماعي):
1)-)تكوين مسأمر)؛

في) االستشارات  الأدريب  (- ((
اإلدارة اإلدارية.

درهم) (100.000 (: املا5) رتس 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
100)درهم للحصة الواحدة مقسمة)

كما يلي):
السيد كان سادا)500)حصة)؛

ديريز) بليندا  فيليب  السيدة 
غزالين)500)حصة.

من تاريخ) سنة ابأداء) (99 (: املدة)
الأأسيس.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األ لى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجأماعي):)زنقة)0))القا�شي)
عياض،)طابق األ 5،)شقة))،)طنجة.

بليندا) فيليب  السيدة  (: التسيير)
ديريز غزالين،)السيد كان سادا.

تم اإليداع القانوني بكأابة الضبط)
لدى املحكمة الأجارية بطنجة بأاريخ)

13)سبأمبر)))0))تحت رقم)8)98.
27 P

STE CARISIMACAR
SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
))0))سال،)قد تم  ضع) )1)سبأمبر)
تحمل) لشركة  األسا�شي  القانون 

الخصائص الأالية):
 STE CARISIMACAR (: التسمية)

.SARL AU
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤ لية محد دة ذ  شريك  احد.
الهدف االجأماعي):)كراء)السيارات)

بد ن سائق.
درهم) (100.000 (: املا5) رتس 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
100)درهم للحصة الواحدة مقسمة)

كما يلي):
 1000 النواصرية) جما5  السيد 

حصة.
من تاريخ) سنة ابأداء) (99 (: املدة)

الأأسيس.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األ لى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
االنبعاث،) حي  (: االجأماعي) املقر 

زنقة اجنادين،)رقم)1)،)تمارة.
التسيير):)السيدجما5 النواصرية.
تم اإليداع القانوني بكأابة الضبط)
لدى املحكمة االبأدائية بسال بأاريخ)
1))سبأمبر)))0))تحت رقم)75)137.
28 P

KAMILIYA BUISNSS
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 
))0))قد تم تأسيس شركة) 5)يوليو)
ذات املسؤ لية املحد دة  التي تحمل)

الخصائص الأالية):
.KAMILIYA BUISNSS(:(التسمية
االسأيراد) (: االجأماعي) الهدف 

 الأصدير))الأاجر ت  الأاجر الوسيط).

رتسما5 الشركة):)10.000)درهم.

من) ابأداء) سنة  (99 (: املدة)

الأأسيس النهائي.
املقر االجأماعي):)عمارة)30)رقم)8 

تحمد لوكيلي،)حسان،)الر2اط.

محمد مصطفى تحمد) (: التسيير)
راغب.

الشريك):)فاطمة الزهراء)حامريت.

اإليداع القانوني)9))يوليو)))0).
رقم الأقييد باملحكمة االبأدائية)

بالر2اط):)161879.

29 P

 PRO CONSTRUCTION BTP
تأسيس شركة

بالر2اط) عرفي  عقد  بمقأ�شى 

املسؤ لية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحد دة بشريك  احد  التي تحمل)

الخصائص الأالية):

 PRO (: التسمية)

.CONSTRUCTION BTP

.SARL AU(:(الصفة القانوني

الهدف االجأماعي):)

تعما5 الطرق  الشبكات املخألفة)؛

بناء) تعما5  الفنية  الدراسة 

األشغا5 العامة  املساعدات الفنية.
رتسما5 الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

على الشكل الأالي):

 1000 موحأا) علي  السيد حسن 

حصة.

من) ابأداء) سنة  (99 (: املدة)

الأأسيس النهائي تي من تاريخ  ضع)

السجل الأجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األ لى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
 املقر االجأماعي):)1))زنقة تبو عبد هللا)

نافي،)إقامة بن عمر،)طابق)4)شقة)10،)

معاريف،)الدار البيضاء.

املسير):)حسن علي موحأا.

السجل الأجاري):)05)556.

30 P

 STE LHABIB YOUNES
 TRANS
SARL AU

إنشاء شركة
I)-)بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بفاس)
تأسيس) تم  ((0(( سبأمبر) (3 بأاريخ)
ذات) املحد دة  املسؤ لية  شركة 

الشريك الوحيد خاصياتها كالأالي):
 STE LHABIB (: التسمية)

.YOUNES TRANS
البضائع) نقل  مقا 5  (: الهدف)

بالسيارات لآلخرين.
الطيب) ت الد  (: االجأماعي) املقر 
العليا،)جماعة ت الد الطيب،)سايس،)

فاس.
املدة):)99)سنة.

الرتسما5) (: االجأماعي) الرتسما5 
درهم) (10.000 في) حدد  االجأماعي 
مقسمة إلى)100)حصة من فئة)100 

درهم للحصة الواحدة.
:)عينت السيدة البكوري) التسيير)
غير) ملدة  للشركة  مسيرة  صارة 

محد دة.
تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (- (II
الضبط) كأابة  لدى  القانوني 
بأاريخ) بفاس  الأجارية   باملحكمة 
0))سبأمبر)))0))تحت رقم)))/3)49.

بمثابة مقأطف  2يان

31 P

شركة ماربرإ كاغيييغ 
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة بشريك  حيد
تم) (،(0(( ( سبأمبر) (13 ( بأاريخ)
 ضع القانون األسا�شي لشركة ذات)
بشريك  حيد) املحد دة  املسؤ لية 

ذات الخصائص الأالية):)
شركة) ( مار2رإ كاغيييغ) (: التسمية)
بشريك) املحد دة  املسؤ لية  ذات 

 حيد.
املوضوع االجأماعي):
بيع   شراء)الرخام)؛

)تعما5 مخألفة.
 3 رقم) مكأب  (: االجأماعي) املقر 
حي) الخنساء،) زنقة  الأالت،) الطابق 

الداخلة تكادير.))
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من) سنة  (99 في) حددت  (: املدة)
تاريخ تأسيس الشركة النهائي.

حدد) (: االجأماعي) الرتسما5 
الرتسما5 في)100.000)درهم مقسمة)
1000)حصة اجأماعية من قيمة) إلى)
100)درهم لكل حصة،)هذه الحصص)

في ملكية السيد زكرياء)بوسكي.
التسيير:)تم تعيين السيد بوسكي)
ملدة) للشركة  مسير  حيد  زكرياء)
بشكل)) ( ملزمة) ( غير محددة الشركة)
للسيد) الوحيد  بالأوقيع  صحيح 

بوسكي زكرياء.
فاتح) من  تبأدئ  (: املالية) السنة 
كل) من  ديسمبر  (31 في) يناير  تنأهي 

سنة.)
الأجاري) بالسجل  التسجيل  تم 
باملحكمة الأجارية بأاريخ)3))سبأمبر)

))0))تحت الرقم))11855. 
32 P

TRESORS EL MAMOUN  
SARL

تم بأاريخ)0))يونيو)))0))اجأماع)
النقط) عام اسأثنائي حدد بموجبه 

الأالية):)
بالعنوان) إداري  مكأب  إغالق 
الأالي):)مكأب رقم)))شارع القادسية)
الحي) (1 رقم) امنية  (( ب) العمارة 

الشأوي مراكش.
لدى) القانوني  اإليداع  تم   قد 
املحكمة الأجارية في مراكش)0))يونيو)

))0))تحت رقم)139501.
33 P

 عقد تسيير حر
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 

))تغسطس))))0) . 
شركة) الند  ريسأو  شركة  قامت 
مسجلة) املحد دة  املسؤ لية  ذات 
(،17(3S برقم) الأجاري  بالسجل 
املسيير) مع  حر  تسيير  عقد  بأوقيع 
شركة  ي  كليو) في  املمثل  الجديد 
برقم) الأجاري  بالسجل  املسجلة 
الأجاري) األصل  إسأغال5  (44969
الكائن في):))شارع كاندي رقم)38)مكرر)

-)تلبرجت-)تكادير.

ملدة تسعة سنوات،)ابأداءا من فاتح)
31)تغسطس) إلى غاية) ((0(( سبأمبر)
030)،)يأم تجديدها بطلب من املكتري.
34 P

MUSSAFIRAT 
 شركة ذات مسؤ لية محد دة 

ذات شريكة  حيدة
رتسمالها 100.000 درهم  

املقر االجأماعي : رقم ب 71 الحي 
الصناعي الأقدم - الر2اط 

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات شريكة  حيدة

ت ال):)بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ في)
تم  ضع القانون) ((0(( سبأمبر) (13
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
محد دة ذات شريكة  حيدة مميزاتها)

كالأالي):
.MUSSAFIRAT(:(التسمية

71)الحي) :)رقم ب) املقر االجأماعي)
الصناعي الأقدم)-)الر2اط.)

الهدف االجأماعي):)تهدف الشركة)
سواء)داخل املغرب ت  خارجه إلى):

إقامات) ت   رحالت  تنظيم  (- ت)
فردية ت  جماعية ت  بيع منأجات هذا)

النشاط)؛
يمكن) التي  الخدمات  توفير  (- ب)
تقديمها بمناسبة السفر ت  اإلقامة،)
مستندات) حجز  إصدار  سيما   ال 
النقل،) استئجار  سائل النقل نيابة)
تماكن) في  الغرف  عن ز2ائنها،) حجز 

اإلقامة  /ت  مرافق تقديم الطعام)؛
املأصلة) الخدمات  توفير  (- ج)
باسأقبا5 السياح،) ال سيما تنظيم)
املدن،) إلى  الجوالت،) الزيارات 
 املواقع ت  املعالم الأاريخية،) خدمة)

املرشدين  املرشدين السياحيين)؛
د)-)إنأاج ت  بيع الطر د السياحية،)
بتنظيم) املأصلة  العمليات   تنفيذ 
املماثلة،) املناسبات  ت   املؤتمرات 
 كذلك األنشطة السياحية املأصلة)
األسماك) بالرياضة  الصيد  صيد 
الفنية) املناسبات  الجبا5،) في  في 
حيث تشمل جميع هذه)  الثقافية،)
املنصوص) الخدمات  كل  العمليات 
هذه) من  )ج)) )ب)) ) )ت)) ) في) عليها 

املادة ت  جزءا منها.

الوسائل  تحت) بشتى  املساهمة 
شركة) ت   مقا لة  تي  في  صفة  تي 
تزا 5 نشاطا له عالقة مباشرة ت  غير)

مباشرة بالهدف االجأماعي،)
 2صفة عامة،)كل عملية تجارية،)
عقارية) ت   منقولة  مالية،) صناعية،)
ت ) االجأماعي  بالهدف  عالقة  لها 

كفيلة بأطوير نشاطها.
من تاريخ) سنة ابأداء) (99 (: املدة)

التسجيل))بالسجل الأجاري.
 100.000 (: االجأماعي) الرتسما5 
1000)حصة من) درهم مقسمة على)
فئة)100)درهم للحصة   الكل لفائدة)

السيدة نادية السطوطي.
نادية) السيدة  تعيين  التسيير:)
ديسمبر) ((( في) املزدادة  السطوطي 
1981،))مغر2ية الجنسية،)  القاطنة)
بالر2اط عمارة)5)شقة)9)زنقة بعقيلي)
غير) ملدة  للشركة  كمسيرة  تكدا5 

محد دة.)
السنة االجأماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.)
األر2اح):)من اجل تكوين احأياطي)
تبعا) رصده  يأم  الباقي  (%5 قانوني)

لقرار الجمع العام.)
ثانيا):)تم تقييد الشركة في السجل)
 الأجاري بالر2اط يوم)1))سبأمبر)))0) 

تحت الرقم)887)16.
ملخص من اجل النشر

املأصرفة

35 P

MAGHREB ASCENSEURS
شركة ذات مسؤ لية محد دة
رتسمالها 1.000.000 درهم

مقرها االجأماعي : 7)-8) زنقة تكرا 
عمارة كراكشو لوصيو - الر2اط   

 الرقم الضريبي -3301555 
السجل الأجاري رقم 6585)

الزيادة في الرتسما5
تخفيض في رتسما5

تعديل القانون األسا�شي
لشركة العام  الجمع  قرر  ت ال:)

 MAGHREB ASCENSEUR SARL
بأاريخ))))يونيو)))0))ما يلي):

االجأماعي) الرتسما5  في  الزيادة 
بمبلغ)150.000)درهم عن طريق خلق)
1.500)حصة اجأماعية من فئة)100 
 1.150.000 إلى) لرفعه  درهم  ذلك 

درهم.)
االجأماعي) الرتسما5  تخفيض 
درهم إلعادته إلى) (1.050.000 بمبلغ)

100.000)درهم.
تغيير الفصلين))6) )7)من القانون)
القانون) على  املوافقة  األسا�شي   

األسا�شي املعد5 للشركة.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  (: ثانيا)
الأجارية) باملحكمة  الضبط  كأابة 
 (0(( سبأمبر) ((( بأاريخ) بالر2اط 

تحت رقم)9015)1.
مقأطف من اجل النشر

املأصرف

36 P

STE ANGLO SUCCURSALE
 الجمع العام االسأثنائي 
ليوم 10 تغسطس ))0)

تبعا للجمع العام االسأثنائي ليوم)
10)تغسطس)))0))قرر مسير شركة)
سعيد) السيد  سيكيرسا5  ت نغلو 
من) االجأماعي  املقر  تحويل  مزهير،)
شارع) الرحمة،) حي  الصناعي،) الحي 
سال) (،6( رقم) عفان،) بن  عثمان 
املركز) الخامس،) محمد  شارع  إلى 

الأجاري ديار،)رقم)19،)سال.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
 ضبط املحكمة االبأدائية بسال يوم)
19)سبأمبر)))0))تحت رقم)39603.

سعيد مزهير

37 P

 STE AFRICAINE TOP
SERVICE
SARL AU

العادي) غير  العام  الجمع  قرر 
 (0(( يوليو) ((( بأاريخ) املنعقد 
 STE AFRICAINE TOP« لشركة)
املسؤ لية) ذات  شركة  (»SERVICE
بشريك  حيد  رتسمالها) املحد دة 
(: االجأماعي) مقرها  درهم  (100.000
املنطقة الصناعية حي الرحمة) (105

سال تقرر ما يلي):
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بعد املوافقة على تقرير املصفي،)
تقرر إنهاء)عمليةالأصفية.

بمكأب) القانوني  اإليداع  تم 
السجل الأجاري للمحكمة االبأدائية)
))0))تحت) 6))سبأمبر) بسال بأاريخ)

رقم)39657.
38 P

 STE HARON
CONSTRUCTION

SARL AU
تأسيس

بمقأ�شى عقد عرفي مسجل) (- (1
تم) (،(0(( 8)سبأمبر) بميدلت بأاريخ)
 ضع القانون األسا�شي للشركة ذات)
بشريك  حيد) املحد دة  املسؤ لية 

ذات املميزات الأالية):
 STE HARON (: التسمية)

.CONSTRUCTION SARL AU
الهدف):)تشغا5 مخألفة ت  البناء.

اإلنعاش العقاري.
االسأيراد  الأصدير.

احولي) زنقة  (3 (: االجأماعي) املقر 
ميمال5 ميدلت.

يوم) من  ابأداء) سنة  (99 (: املدة)
الأأسيس النهائي للشركة ما عدا في)

حالة الفسخ املسبق ت  الأمديد.
رتسما5 الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسم 
100)درهم للحصة الواحدة،)اكأأبت)
1000)حصة للسيد بلعالية) (: كالأالي)

محمد عبد العزيز.
الشركة) تسيير  يأولى  (: التسيير)
السيد بلعالية محمد عبد العزيز ملدة)

غير محددة.
السنة االجأماعية):)تبأدئ في فاتح)
كل) من  ديسمبر  (31 في) يناير  تنأهي 

سنة.
-)تم اإليداع القانوني بمصلحة) ((
املحكمة) لدى  الضبط  كأابة 
االبأدائية بميدلت بأاريخ)16)سبأمبر)
رقم) (،(0((/((4 رقم) تحت  ((0((

السجل الأجاري):)91)3.
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STE ABDELGHANI FORET
SARL AU

RC(N° : 1199
التشطيب النهائي من السجل 

الأجاري
الأصفية النهائية للشركة

االسأثنائي) العام  الجمع  محضر 
 (0(( تغسطس) (4 بأاريخ) املنعقد 

للشركة املذكورة،)تقرر ما يلي):
السجل) من  النهائي  التشطيب 

الأجاري.
الأصفية النهائية للشركة.

كاتب) لدى  القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبأدائية بميدلت)
تحت رقم) ((0(( سبأمبر) (14 بأاريخ)

.(0((/(18
40 P

STE ZAC STORE
SARL AU
تأسيس

بمقأ�شى عقد عرفي مسجل) (- (1
بميدلت بأاريخ))1)تغسطس)))0)،)
للشركة) األسا�شي  القانون  تم  ضع 
بشريك) املحد دة  املسؤ لية  ذات 

 حيد ذات املميزات الأالية):
 STE ZAC STORE (: التسمية)

.SARL AU
الهدف):)تصنيع  توزيع املالبس.

االسأيراد  الأصدير.
1)زنقة األندلس) (: املقر االجأماعي)

تيت منصور ميدلت.
يوم) من  ابأداء) سنة  (99 (: املدة)
الأأسيس النهائي للشركة ما عدا في)

حالة الفسخ املسبق ت  الأمديد.
رتسما5 الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسم 
100)درهم للحصة الواحدة،)اكأأبت)
زكريا) للسيد  حصة  (1000 (: كالأالي)

األنصاري.
الشركة) تسيير  يأولى  (: التسيير)
غير) ملدة  األنصاري  زكريا  السيد 

محددة.
في) تبأدئ  (: االجأماعية) السنة 
ديسمبر من) (31 فاتح يناير  تنأهي في)

كل سنة.

-)تم اإليداع القانوني بمصلحة) ((
املحكمة) لدى  الضبط  كأابة 
االبأدائية بميدلت بأاريخ)1))سبأمبر)
رقم) (،(0((/((7 رقم) تحت  ((0((

السجل الأجاري):)93)3.
41 P

 STE 3ADC ABDO DRIVE
CARS
SARL

RC(N° : 3189
تفويت حصص اجأماعية

اسأقالة مع اإلبراء من التسيير 
 تعيين مسير جديد للشركة

تغيير الشكل القانوني للشركة
1)-)بمقأ�شى محضر الجمع العام)
سبأمبر) (6 االسأثنائي املنعقد بأاريخ)
سبأمبر) (9 بأاريخ) ))0)) املسجل 

))0)،)تقرر ما يلي):
اجأماعية) حصة  (500 تفويت)
100)درهم للحصة الواحدة) من فئة)
من طرف السيدة تيت رحوا ابتسام)

لفائدة السيد حشلفي عبد الغني.
رحوا) تيت  السيدة  اسأقالة 
ابتسام من تسيير الشركة  تمأيعها)
الأام  تعيين السيد حشلفي) باإلبراء)
عبد الغني مسيرا  حيدا للشركة ملدة)

غير محددة.
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
من الشركة ذات املسؤ لية املحد دة)
ذات) شركة  إلى  بشريك  حيد 

املسؤ لية املحد دة.
-)تم اإليداع القانوني بمصلحة) ((
املحكمة) لدى  الضبط  كأابة 
االبأدائية بميدلت بأاريخ)14)سبأمبر)

))0))تحت رقم)16)/))0).
42 P

STE SELENITEMINE
SARL AU
تأسيس

بمقأ�شى عقد عرفي مسجل) (- (1
تم) (،(0(( 8)سبأمبر) بميدلت بأاريخ)
 ضع القانون األسا�شي للشركة ذات)
بشريك  حيد) املحد دة  املسؤ لية 

ذات املميزات الأالية):

 STE SELENITEMINE (: التسمية)

.SARL AU

ت ) املعدني  االسأغال5  (: الهدف)

الأعدين.

نقل البضائع.

االسأيراد  الأصدير.
زنقة تبطيح تملو) (: املقر االجأماعي)

تنطرفو ميدلت.

يوم) من  ابأداء) سنة  (99 (: املدة)

الأأسيس النهائي للشركة ما عدا في)

حالة الفسخ املسبق ت  الأمديد.
رتسما5 الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسم 

100)درهم للحصة الواحدة،)اكأأبت)

حصة للسيد محمد) (1000 (: كالأالي)

املرابطي.

الشركة) تسيير  يأولى  (: التسيير)

غير) ملدة  املرابطي  محمد  السيد 

محددة.

السنة االجأماعية):)تبأدئ في فاتح)

كل) من  ديسمبر  (31 في) يناير  تنأهي 

سنة.

-)تم اإليداع القانوني بمصلحة) ((

املحكمة) لدى  الضبط  كأابة 

االبأدائية بميدلت بأاريخ)16)سبأمبر)
رقم) (،(0((/((3 رقم) تحت  ((0((

السجل الأجاري):)89)3.

43 P

ACCESS LOGIC
SARL AU

رتسمالها 1.000.000 درهم

مقرها : زنقة  اد سبو، عمارة 50، 

الشقة 4، الطابق الثاني، تكدا5

الر2اط

السجل الأجاري : 116191

غير) العام  الجمع  بمقأ�شى 

تغسطس) (8 العادي  املنعقد بأاريخ)

الوحيد لشركة) الشريك  قرر  ((0((

ACCESS LOGIC،)ما يلي):

االجأماعي) النشاط  توسيع 

الأوزيع) االسأيراد،) (: للشركة)

االسأخدام) كواشف   الأصدير 

التشخي�شي.
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بكأابة) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
الأجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
 (0(( سبأمبر) ((6 بأاريخ) بالر2اط 

تحت رقم)9111)1.
44 P

SOFIGAS SARL(ائأمانية سوفيكاس ش.م.م

MONDE JOB
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة - ش.م.م ش. .
بأاريخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
بالصخيرات) ((0(( 3))تغسطس)
القانون) تم  ضع  حيث  تمارة،) (-
الأأسي�شي لشركة محد دة املسؤ لية)
ش. ،) ش.م.م  شريك  حيد  ذات 

مميزاتها كالأالي):
شركة) (: الشكل القانوني للشركة)
محد دة املسؤ لية ذات شريك  حيد)

-)ش.م.م ش. .
.»MONDE JOB«(:(التسمية

جميع) بناء) (: االجأماعي) الهدف 
األعما5 الفنية  الهندسة املدنية.

 4 رقم) شقة  (: االجأماعي) املقر 
الطابق األ 5 إقامة قادر مرس الخير))

-)تمارة.
مدة الشركة):)99)سنة.

في) حدد  (: االجأماعي) الرتسما5 
إلى) مقسمة  درهم  (400.000 مبلغ)
درهم) (100 فئة) من  حصة  (4000
للحصة الواحدة اكأأبت  حررت كلها)

من طرف):
 4000 (: ا بها) الحسين  السيد 

حصة.
ا بها) الحسين  السيد  (: التسيير)
 السيد محسن ا بها يعأبران مسيران)

للشركة ملدة غير محد دة.
من) تبأدئ  (: االجأماعية) السنة 
كل) من  ديسمبر  (31 إلى) يناير  فاتح 

سنة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحكمة) الضبط  بكأابة  القانوني 
االبأدائية بأمارة تحت رقم)73)137 

بأاريخ)1))سبأمبر)))0).
عن النسخة  النص

ائأمانية الكوادي تيوب  سلمى)»سوفيكاس«

45 P

 IMANE EL JOUNDI
ARCHITECTURE

SARL AU
مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
بالر2اط قد تم) ( ((019 6))تغسطس)
 ضع القانون األسا�شي لشركة تحمل)

الخصائص الأالية):
 IMANE EL JOUNDI«(:(التسمية

.(»ARCHITECTURE
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤ لية املحد دة شريك  حيد.
الهندسة) (: االجأماعي) الهدف 

املعمارية.
رتسما5 الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1.000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة):
السيدة ايمان الجندي)1.000)حصة.
من) ابأداء) سنة  (99 (: املدة)
الأأسيس النهائي تي من تاريخ  ضع)

السجل الأجاري.
يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 
ما) سنة  كل  من  ديسمبر  (31 ( إلى)
تاريخ) من  تبأدئ  األ لى  السنة  عدا 

التسجيل.
املسير):)السيدة ايمان الجندي.

الأجاري) بالسجل  الأقييد  رقم 
139751)باملحكمة الأجارية بالر2اط.
46 P

شركة ايبيرمار�شي ل ف
ش.م.م

رتسمالها الأجاري 0.000)1 درهم
مقرها الأجاري الر2اط السوي�شي 
كلم 3.5 زا ية زنقة الريف  طريق 

زعير
السجل الأجاري 78457

املوقعة) املحاضر  بمقأ�شى 
تقرر تسجيل) ((0(( يونيو) (9 بأاريخ)
مسأوى) على  الأالية  الأغييرات 
بشركة) الخاص  الأجاري  السجل 

ايبيرمار�شي 5.)ف.
حيث إن اللجنة اإلدارية للشركة)
زهير) السيد  باسأقالة  علما  تخذت 
للجنة) كرئيس  مهامه  من  بناني 
االحأفاظ) مع  للشركة  اإلدارية 

بصفأه عضوا داخل هذه اللجنة.

تعيين رئيس جديد للجنة اإلدارية)
للشركة):

للشركة) اإلدارية  اللجنة  قررت 
املغربي) حدني  رشيد  السيد  تعيين 
بأاريخ) بصفر   الجنسية  املزداد 
1959) الحامل للبطاقة) فاتح فبراير)
رئيسا للجنة) (C3(493 الوطنية رقم)

اإلدارية  ملدة غير محددة.
باللجنة) جديد  عضو  تعيين 

اإلدارية للشركة):
من) (16 املادة) ملقأضيات  تطبيقا 
النظام األسا�شي للشركة فإن اللجنة)
اإلدارية قررت تعيين السيدة نوا5 بن)
عمر  الحاملة للبطاقة الوطنية رقم)
C438989) املزدادة بفاس بأاريخ)15 
سبأمبر)1977)عضوا جديدا باللجنة)

اإلدارية للشركة  ملدة غير محددة.
تعيين مديرة عامة):

من) (15 املادة) ملقأضيات  تطبيقا 
النظام األسا�شي للشركة فإن اللجنة)
اإلدارية قررت تعيين السيدة نوا5 بن)
عمر  الحاملة للبطاقة الوطنية رقم)
C438989) املزدادة بفاس بأاريخ)15 
مديرة عامة للشركة) (1977 سبأمبر)

 ملدة غير محددة.
املساهمة) شركة  شكل  تغيير 
البسيطة إلى شركة مبسطة باألسهم):

 اعأبارا ملقأضيات القانون)0-19) 
تم) الذي  ((0(1 يوليو) (14 بأاريخ)
القانوني) النظام  إلغاء) بموجبه 
لشركة املساهمة البسيطة في مجمله)
 تعويضه بنظام  شكل جديد لهذه)
الشركة تحت اسم شركات مبسطة)

باألسهم.
النظام) من  (14 للمادة)  تطبيقا 
العام) الجمع  قرر  للشركة  األسا�شي 
تحويل) اإلدارية  اللجنة  من  باقتراح 
مبسطة) شركة  إلى  الشركة  شكل 
باألسهم مع االحأفاظ بنفس الغرض)
الأجاري  كذا)  االسم  الرتسما5 

املقر.
تغيير النظام األسا�شي):

قرر) السابقة  للقرارات  نتيجة 
األ لى) املادتين  تغيير  العام  الجمع 
 الثالثة من النظام األسا�شي للشركة

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
الأجاري للمحكمة الأجارية بالر2اط)

.D1(7(91(تحت رقم
47 P

شركة ماك�شي ل ف
ش.م.م

رتسمالها الأجاري 00).158 درهم
مقرها الأجاري زا ية شارع عبد 

الكريم الخطابي  الحزام اكبير الدار 
البيضاء

السجل الأجاري 50167)
املوقعة) املحاضر  بمقأ�شى 
تقرر تسجيل) ((0(( يونيو) (9 بأاريخ)
مسأوى) على  الأالية  الأغييرات 
بشركة) الخاص  الأجاري  السجل 

ماك�شي 5.)ف.
حيث إن اللجنة اإلدارية للشركة)
زهير) السيد  باسأقالة  علما  تخذت 
للجنة) كرئيس  مهامه  من  بناني 
االحأفاظ) مع  للشركة  اإلدارية 

بصفأه عضوا داخل هذه اللجنة.
تعيين رئيس جديد للجنة اإلدارية)

للشركة):
للشركة) اإلدارية  اللجنة  قررت 
املغربي) حدني  رشيد  السيد  تعيين 
بأاريخ) بصفر   الجنسية  املزداد 
1959) الحامل للبطاقة) فاتح فبراير)
رئيسا للجنة) (C3(493 الوطنية رقم)

اإلدارية  ملدة غير محددة.
باللجنة) جديد  عضو  تعيين 

اإلدارية للشركة):
من) (16 املادة) ملقأضيات  تطبيقا 
النظام األسا�شي للشركة فإن اللجنة)
اإلدارية قررت تعيين السيدة نوا5 بن)
عمر  الحاملة للبطاقة الوطنية رقم)
C438989) املزدادة بفاس بأاريخ)15 
سبأمبر)1977)عضوا جديدا باللجنة)

اإلدارية للشركة  ملدة غير محددة.
تعيين مديرة عامة):

من) (15 املادة) ملقأضيات  تطبيقا 
النظام األسا�شي للشركة فإن اللجنة)
اإلدارية قررت تعيين السيدة نوا5 بن)
عمر  الحاملة للبطاقة الوطنية رقم)
بأاريخ بفاس   C438989) املزدادة 
عامة) مديرة  (1977 سبأمبر) (15  

للشركة  ملدة غير محددة.
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املساهمة) شركة  شكل  تغيير 

البسيطة إلى شركة مبسطة باألسهم):

 اعأبارا ملقأضيات القانون)0-19) 

تم) الذي  ((0(1 يوليو) (14 بأاريخ)

القانوني) النظام  إلغاء) بموجبه 

لشركة املساهمة البسيطة في مجمله)

 تعويضه بنظام  شكل جديد لهذه)

الشركة تحت اسم شركات مبسطة)

باألسهم.

النظام) من  (14 للمادة)  تطبيقا 

العام) الجمع  قرر  للشركة  األسا�شي 

تحويل) اإلدارية  اللجنة  من  باقتراح 

مبسطة) شركة  إلى  الشركة  شكل 

باألسهم مع االحأفاظ بنفس الغرض)

الأجاري  كذا)  االسم  الرتسما5 

املقر.

تغيير النظام األسا�شي):
قرر) السابقة  للقرارات  نتيجة 

األ لى) املادتين  تغيير  العام  الجمع 

 الثالثة من النظام األسا�شي للشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) الأجارية  للمحكمة  الأجاري 

البيضاء)تحت رقم)59)31.

48 P

SWEET CARE
شركة ذات مسؤ لية محد دة

رتسمالها 10.000 درهم

املقر االجأماعي : 15 شارع األبطا5 

شقة رقم 4 تكدا5 الر2اط

السجل الأجاري رقم : 158879

حل الشركة
  SWEET CARE(اتخذ شركاء)شركة

SARL)خال5 الجمع العام االسأثنائي)

))0))باملقر) 6))تغسطس) املؤرخ في)

االجأماعي للشركة القرارات الأالية):

 SWEET لشركة) املبكر  الحل 

إلى تصفية) CARE  SARL) تحويلها 

طوعية اعأبارا من هذا اليوم.
الشرقا ي) سعد  السيد  تعيين 

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم)A699883)مصفيا للشركة طيلة)

مدة الأصفية.

تثبيت مكأب الأصفية املسجل في)

15)شارع األبطا5 شقة رقم)4)تكدا5)

الر2اط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

سبأمبر) ((3 الأجارية بالر2اط بأاريخ)

))0))تحت رقم)9077)1.
مقأطف من تجل االشهار

49 P

 REFERENTIEL

D’EXCELLENCE
شركة ذات مسؤ لية محد دة من 

شريك  احد
رتسما5 الشركة : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : 15 شارع األبطا5 

شقة رقم 4 تكدا5 الر2اط

السجل الأجاري رقم : 155803

تغيير املقر االجأماعي للشركة
لشركة) الوحيد  الشريك  اتخذ 

  REFERENTIEL D’EXCELLENCE

SARL AU)بأاريخ)18)تغسطس)))0) 

القرار الأالي):

تحويل املقر االجأماعي للشركة):

من):)15 شارع األبطا5 شقة رقم 4 

تكدا5 الر2اط.

 1 محج الرياض إقامة رقم) (: إلى)

الطابق األ 5 شقة رقم)1)حي الرياض)

الر2اط.

تحيين النظام األسا�شي.

 قد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

الأجارية بالر2اط تحت رقم)9078)1 

بأاريخ)3))سبأمبر)))0).
مقأطف من تجل االشهار
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SOCIETE PROTECALL
SARL

بر تيكو5

غير) العام  الجمع  ملدا الت  تبعا 

العادي املنعقد يوم)15)سبأمبر)))0) 

   SOCIETE PROTECALL لشركة)

املسؤ لية  محد دة  شركة   SARL

برتسما5 100.000 درهم تم االتفاق 

على ما يلي :

الفسخ املسبق للشركة.
د ار  في  الأصفية  مكان  تحديد 

 الد عقبة طريق عين غبولة - تمارة.
لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
االبأدائية بأمارة في 6) سبأمبر ))0) 

تحت رقم )895.
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LAHHAR TRANS
تأسيس شركة 

بأاريخ)) العرفي  للعقد  تبعا 
قوانين) تم  ضع  ((6/08/(0((

الشركة ذات املميزات الأالية):
.LAHHAR TRANS(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
الشريك) املحد دة  ذات  املسؤ لية 

الوحيد.
يأعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب ت  خارجه):)
-)جميع األنشطة املأعلقة بالنقل،)
نقل) الغير،) لحساب  البضائع  نقل 

األشخاص.
املقر الرئي�شي))):)الحي االداري زنقة)

السمراء)رقم)18))العيون.
الرتسما5):)حدد في مبلغ)100.000 
حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 
رحا5) ( ملك) في  للواحدة  ( (100 فئة)

العامري.
)السيد) ( :)تسيير من طرف) اإلدارة)

رحا5 العامري.
بكأابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبأدائية بالعيون)
رقم) تحت  ((3/09/(0(( بأاريخ)
رقم)) تجاري  سجل  ( ((836/(0((

. 43083
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  CONCASSAGE MACHINERY
تعديالت قانونية 

 CONCASSAGE (: التسمية)
   .MACHINERY

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
الشريك) املحد دة  ذات  املسؤ لية 

الوحيد.
الضياظ) نادي  (: الرئي�شي) املقر 

عمارة))0)الشقة)03))العيون.

الجمع) ملدا الت  طبقا  (: املوضوع)
الغير عادي بأاريخ)))0)/3/09)))قرر)

املشاركون))ما يلي):
80.000)حصة))من طرف) تفويت)
السيد عبد القادر شكنة إلى السيد)

رشيد سمامي.
اسأقالة السيد عبد القادر شكنة)

من منصبه كمسير.
تعيين السيد رشيد سمامي كمسير)

 شريك  حيد للشركة.
)كمسير   شريك  حيد للشركة.

بكأابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبأدائية بالعيون)
رقم)) تحت  ((3/09/(0(( بأاريخ)

.(837/(0((
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S.F.B IMMOBILIER
SARL AU
تأسيس

بأاريخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
بسال تقرر تأسيس) ((0(( 7)سبأمبر)
بشريك) املسؤ لية  محد دة  شركة 

 حيد بالخصائص الأالية):
س.ف.بي) (: االجأماعية) التسمية 

إيمو2يليي.
تمير) زنقة  ((4 (: االجأماعي) املقر 

سيدي محمد حي الرشاد قرية سال.
الهدف):)البناء) تشغا5 اإلصالح.

من تاريخ) سنة ابأداء) (99 (: املدة)
إحداثها الفعلي.

من) تبأدئ  (: االجأماعية) السنة 
ديسمبر من) (31 فاتح يناير  تنأهي في)

كل سنة.
في) حدد  (: االجأماعي) الرتسما5 
 1000 على) مقسم  درهم  (100.000

حصة بقيمة)100)درهم.
التسيير):)الشركة مسير من طرف)

السيد نبيل تمين املدة غير محد دة.
الأجاري) بالسجل  الأقييد  رقم 

.36771
باملحكمة) الطلب  إيداع  تم 
سبأمبر) ((( بأاريخ) بسال  االبأدائية 

))0))تحت الرقم)39653.
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 STE LA TERRASSE 

DE MAAMORA
SARL AU

العادي) غير  العام  الجمع  قرر 

 (0(( املنعقد بأاريخ فاتح تغسطس)

 STE LA TERRASSE DE لشركة)

MAAMORA SARL AU)شركة ذات)

بشريك  حيد) املحد دة  املسؤ لية 

مقرها) درهم،) (100.000 رتسمالها)

 18 إقامة معمورة بناية) (: االجأماعي)

55)حصين سال الجديدة سال،) محل)

ما يلي):

-)الشر ع في الأصفية املسبقة) (1

للشركة.

))-)تعيين السيد يونس الحضيكي)

للشركة.

(: ب) الأصفية  مقر  تحديد  (- (3

 55 محل) (18 بناية) معمورة  إقامة 

حصين سال الجديدة سال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

سبأمبر) ((0 بأاريخ) بسال  االبأدائية 

))0))تحت رقم)6)396.
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STE  BAKU SUSHI
SARL

شركة ذات مسؤ لية محد دة

راسمالها : 100.000 درهم

محرر) عرفي  عقد  بمقأ�شى 

(،(0(( بالقنيطرة بأاريخ فاتح يوليو)

االسأثنائي) العام  الجمع  عقد  تم 

ذات) (،BAKU SUSHI SARL لشركة)

املسؤ لية محد دة تم تقرير ما يلي):

تفويت الحصص):

تم تفويت)1000)حصة من طرف)

(،SUSHI WOK ASIA SARL(الشركة

لفائدة) محد دة  مسؤ لية  ذات 

حصة) (800 عشير) الحاتمي  السيد 

الوطنية) الأعريف  للبطاقة  الحامل 

السيد) G(14460) لفائدة  رقم)

الحاتمي يوسف)00))حصة للبطاقة)

.KB149519(الوطنية رقم

التسيير):)اسأقالة السيد الحاتمي)
السيد) مهامه  تعيين  من  عشير 
للبطاقة) الحامل  عشير  الحاتمي 
كمسير) (،G(14460 رقم) الوطنية 
 BAKU SUSHI للشركة)  شريك 

.SARL
من) (: للشركة) القانوني  الأحويل 
الى) الوحيد  الشريك  ذات  الشركة 

الشركة ذات مسؤ لية محد دة.
الأغييرات القانوني للشركة.

تغيير املواد)1،)6،)7) 16.
للشركة) القانوني  االيداع  تم 
بالقنيطرة،) االبأدائية  باملحكمة 
تحت رقم)159)9)بأاريخ)))تغسطس)

.(0((
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ائأمانية تبعقيل
زنقة جبل تازكة عمارة)10)مكأب)1)اكدا5)

الر2اط
الهاتف):)05.37.77.98.93

 STE ANDALOUSIAN
WOODWORK

SARL AU
RC(N° : 84483 rabat

حل شركة
القرار) محضر  بمقأ�شى 
بأاريخ) الوحيد  للشريك  االسأثنائي 
3))سبأمبر)))0)،)تقرر حل الشركة)
تم) الودية،) الأصفية  في    ضعها 
املزداد) االبار  سعيد  السيد  تعيين 
للبطاقة) الحامل  (،1963/08/31 في)
(،A(17775 رقم) الوطنية  الأعريف 
 القاطن برقم)11)اطالنتيك لونجبور)
الواليات) جير�شي  نيو  (08403
بكامل) تمأعه  مع  االمريكية  املأحدة 

الصالحيات لأصفية الشركة.
املقر) في  الأصفية  مقر  حدد 
 1 اقامة رياض) (: االجأماعي للشركة)

عمارة)10)رقم)16)هرهورة تمارة.
بالسجل) القانوني  االيداع  تم 
الأجارية) للمحكمة  الأجاري 
بأاريخ (1(9134 رقم) تحت   بالر2اط 

 6))سبأمبر)))0).
للخالصة  النشر
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STE TERRE ET UNIVERS
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS
IF(N° : 34416515

املؤرخ) العام  الجمع  بمقأ�شى 
قرر) (،(0(( سبأمبر) (19 بأاريخ)
 TERRE ET الشريك الوحيد لشركة)

UNIVERS)ما يلي):
العزيز) عبد  للسيد  الترخيص 
تورابي بأفويت)1000)سهم من تسهم)
تي) (،TERRE ET UNIVERS شركة)
من راسما5 الشركة لصالح) (%(100
شركة) AFRIFRUIT) اعأماد  شركة)

AFRIFRUIT)كشريك جديد.
االقرار باالنتهاء)الفعلي للبيع الكلي)
(،TERRE ET UNIVERS(السهم شركة
من طرف السيد عبد العزيز تورابي)

.AFRIFRUIT(لفائدة شركة
عبد) السيد  باسأقالة  االقرار 
كمدير) مهامه  من  تورابي  العزيز 
للشركة  تعيين السيد محمد مفتي)
ب.ت. E378719) السيد حسن بن)
الجرفي ب.ت. ))BE74(17،)مديرين)

مشاركين للشركة.
للشركة) االجأماعي  املقر  تحويل 
االحمر،) محمد  سيدي  قيادة  من 
الى الدارالبيضاء) سوق ار2اع الغرب 

79))شارع الزرقطوني.
القانون) من  (7 (4 املادة) تعديل 
االسا�شي للشركة  فقا لذلك  اجراء)

اصالح))شامل للنظام االسا�شي.
كأابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
لسوق) االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
االربعاء)تحت رقم)))0)/564)بأاريخ)

19)سبأمبر)))0).
قصد النشر  االعالن
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شركة كرين جين
شركة ذات مسؤ لية محد دة

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجأماعي : )4 شارع حيفا 
رقم 58 حي الوفاء 1 طريق صفر  

فاس
السجل الأجاري  رقم : 67371

ض.م : 03336)14

ت.ض : 50184844
ص. .ض.إ : 369900)

ت.م.ش. : 736874000069)00
بأاريخ))15)يونيو)))0)،)تم انعقاد)
الجمع العام االسأثنائي لشركة كرين)
رقم) (: جين الكائن مقرها االجأماعي)
 1 58)حي الوفاء) )4)شارع حيفا رقم)

طريق صفر  فاس))تقرر ما يلي):
اعأماد تقرير مصفي الشركة.

ابراء)الذمة ملصفي الشركة.
اغالق  تصفية الشركة.

تشطيب السجل الأجاري.
بكأابة) القانوني  االيداع  تم 
بفاس) الأجارية  ( باملحكمة) الضبط 
))0)،)تحت رقم) )))سبأمبر) بأاريخ)
3891)السجل الأجاري رقم)67371.
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 STE MAINTENANCE
 PORTUAIRE ET

INDUSTRIELLE SOLUTION
SARL AU

بيع حصص، التسيير، اسأقالة 
 تغيير املقر

بموجب عقد عرفي بأاريخ)9)مارس)
))0)،)باملحمدية تقرر ما يلي):

السيدة) من  حصة  (10.000 بيع)
اللطيف) عبد  للسيد  تمين  نجوى 

بولطام.
اسأقالة السيدة نجوى تمين من)
مارس) (9 تاريخ) من  ابأداء) التسيير 

.(0((
السيد عبد اللطيف بولطام مسير)

الوحيد للشركة ملدة غير محد دة.
اقامة) (1 تغيير عنوان الشركة من)
الخصاص شارع فلسطين املحمدية)
الى فضالة بيزنس صونطر شارع شيخ)
شعيب دكالي الطابق اال 5 العمارة ب)

مكأب رقم)5)املحمدية.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
رقم) تحت  باملحمدية  االبأدائية 

10)1)بأاريخ)))يونيو)))0).
االيداع  النشر

االدارة
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 STE LAGNAFAT

IMMOBILIER
بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ)

شركة) تاست  (،(0(( سبأمبر) فاتح 

 التي تحمل الخصائص الأالية):

 STE LAGNAFAT (: التسمية)

.IMMOBILIER

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤ لية محد دة.

الأطوير) (: االجأماعي) الهدف 

العقاري.
 100.000 (: الشركة) راسما5 

درهم.

املدة):)99)سنة ابأداء)من تاسيس)

الشركة.

السنة املالية):)من فأح يناير الى)31 

ديسمبر من كل سنة ماعدى السنة)

اال لى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

شارع) (15 (: االجأماعي) املقر 

االبطا5 الشقة رقم)4)اكدا5 الر2اط.

التسيير) مهمة  انيطت  (: التسيير)

الى السيد محمد الكنافات لفترة غير)

محد دة.

بالسجل) القانوني  االيداع  تم 

الأجارية) املحكمة  لدى  الأجاري 

بالر2اط.

السجل الأجاري رقم):)971)16.
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شركة بوعياد و بوعنان
شركة محد دة املسؤ لية

 الرتسما5 االجأماعي 

4.000.000،00 درهم.

املقر االجأماعي  شارع ابن عبار الحي 

الصناعي دكارات فاس.

تأسيس
تم) ((0(( شتنبر) ((1 بأاريخ)

املسؤ لية) محد دة  شركة  تأسيس 

ذات الخصائص اآلتية):

التسمية):)شركة بوعياد   بوعنان))

ش.م.م.

ت ) باملغرب  الشركة  ( (: موضوع)

الخارج):

مسأغل معصرة الزيأون
تاجر الحبوب بالجملة
االسأيراد   الأصدير

نقل البضائع
الأجارية) العمليات  كل   عموما 
الصناعية   املالية املأصلة بموضوع)

الشركة.
)شارع ابن عبار) (: املقر االجأماعي)

الحي الصناعي دكارات فاس.
 99 في) محددة  ( (: مدة الشركة) ( (

سنة.
محدد) ( (: االجأماعي) الرتسما5 
إلى) قسمت  ( درهم) (4.000.000 في)
فئة) من  اجأماعية  حصة  (40.000
مكأتبة) كلها  للواحدة  درهم  (100

 محررة كما يلي):
بو2كر000.000.)   بوعياد  السيد 

درهم.
(... حورية) بوعنان  السيدة 

50.000)))درهم).
(.... بوعنان حسني محمد) السيد 

700.000)درهم.
(..... السيدة بوعنان حسني سلمى)

350.000)درهم.
)السيدة بوعنان حسني))نجوى)....)

350.000)درهم.
السيدة بوعنان حسني كنزة)........)

350.000)درهم).
املجموع).....)4.000.000)درهم

تسيير من طرف) ذات  الشركة  ( (
السيد بوعنان بو2كر.

السنة) ( ( االجأماعية) السنة 
االجأماعية تبأدئ في الفاتح من يناير)

لأنأهي في)31)من دجنبر.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
بفاس) ( الأجارية) باملحكمة  الضبط 
))0)،)تحت رقم) 6))سبأمبر) بأاريخ)
3936)السجل الأجاري رقم)73937. 
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مقهى ن
بأاريخ عرفي  عقد  (  بمقأ�شى)
تم تأسيس شركة) (،(0(( ماي) (11  
بشريك) محد دة  مسؤ لية  ذات 

 حيد باملواصفات الأالية):

التسمية):)مقهى ن.
الصفة القانونية):)شركة محد دة)

املسؤ لية بشريك  حيد.
الهدف االجأماعي):)مقهى.

راسما5):)100.000)درهم مقسمة)
100)درهم) 1000)حصة من فئة) الى)
للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء)

على الشكل الأالي):
 1000 (... السيد بوحسين بنهاشا)
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة.
املدة):)99)سنة ابأداء)من تاسيس)

النهائي.
من فاتح من) السنة االجأماعية:)
يناير من كل سنة ماعدا السنة اال لى)

تبأدئ من تاريخ التسجيل.
 1 زردا5 قطاع) (: املقر االجأماعي)

رقم)43)بوقناد5 سال.
املسير):)بوحسين بنهاشا.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
التسجيل) رقم  بسال  االبأدائية 

بالسجل الأجاري)36057.
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 SOFOREC
 FIDUSIAIRE- EXPERTISE- COMPTABILITE-
AIDIT-(ETUDES-(ASSISTANCE(&(CONSEIL

STE AMG SCHOOL
شركة ذات مسؤ لية محد دة

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجأماعي : 15 شارع االبطا5 

رقم 4 تكدا5 الر2اط
تأسيس شركة

سجل) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
(،(0(( تغسطس) (4 بأاريخ) بالر2اط 
لشركة) االسا�شي  القانون  حرر 
محد دة املسؤ لية تحمل املواصفات)

الأالية):
.STE AMG SCHOOL(:(التسمية

الأكوين) (: :)هدف الشركة) الهدف)
 الأدريب.

في) املنفعة  ا   املشاركة  تخذ 
املأعلقة) الشركات  املقا الت  جميع 

باالهداف املذكورة.
املقر االجأماعي):)15)شارع االبطا5)

رقم)4)اكدا5 الر2اط.

املدة):)99)سنة.
راسما5 االجأماعي):)حدد راسما5)
مقسمة) درهم  (100.000 مبلغ) في 
درهم) (100 حصة بقيمة) (1000 على)
للحصة الواحدة مقسمة بين الشركاء)

كالأالي):
 500 (... جال5) بوشريبية  السيد 

حصة.
 500 (..... محمد) بلموذن  السيد 

حصة.
قبل) من  الشركة  تدار  (: االدارة)

املسرين.
املزداد) جال5  بوشريبية  السيد 
بأاريخ))1/)1979/0)الحامل لبطاقة)
(،BK169864 الأعريف الوطنية رقم)
 4 عمارة) (( املنصور) اقامة  القاطن 

الشقة رقم)1)ح.ي.م.)الر2اط.
املزداد) محمد،) بلموذن  السيد 
بأاريخ)1977/09/15)الحامل لبطاقة)
(،A757108 رقم) الوطنية  الأعريف 
بلوك ت ش رقم) ((3 القاطن القطاع)

1))حي الرياض الر2اط.
من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
االنشاء) (% (5 تقأطع) (: االر2اح)
القانوني  يخصص) االحأياطي  املا5 

الفائض حسب قرار الشركاء.
تم تسديد الحصص) (: الحصص)
درهم) (100.000 قدره) بما  نقدا 

ت دعت في صند ق الشركة.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
سبأمبر) ((1 الأجارية بالر2اط بأاريخ)
))0)،) تم تسجيل الشركة بالسجل)

الأجاري تحت رقم)903)16.
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 FIDUSIAIRE- EXPERTISE- COMPTABILITE-
AIDIT-(ETUDES-(ASSISTANCE(&(CONSEIL

STE BIMBO MOROCCO
شركة ذات مسؤ لية محد دة

بشريك  حيد
راسمالها : 539.493.400 درهم

مقرها االجأماعي :  الحي الصناعي  
بئر رامي رقم )7 القنيطرة
الزيادة في راسما5 الشركة
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على إثر الجمع العام الغير العادي)

(،(0(( تغسطس) (4 بأاريخ) املنعقد 

 BIMBO(قرر الشريك الوحيد لشركة

MOROCCO،)شركة ذات املسؤ لية)

الوحيد،) شريك  من  املحد دة 

درهم،) (539.493.400 راسمالها)

مقرها االجأماعي):))الحي الصناعي))بئر)

رامي رقم))7)القنيطرة تقرر ما يلي):

االجأماعي) راسما5  في  الزيادة 

درهم  ذلك) ((0.7(0.000 بقيمة)

درهم الى) (539.493.400 لحمله من)

13.400).560)درهم،)مقابل اصدار)

درهم) (100 بقيمة) حصة  ((07.(00

بكاملها) تحرر  الواحدة،) للحصة 

لصالح):

 STE BAKERY IBERIAN

 INVESTMENT S.L ...... (07.(00

حصة.

من) (7 (6 البند) من  كل  تعديل 

القانون االسا�شي.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

بأاريخ بالقنيطرة   االبأدائية 

رقم) تحت  (،(0(( سبأمبر) ((1  

.9(635
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 FIDUSIAIRE- EXPERTISE- COMPTABILITE-

AIDIT-(ETUDES-(ASSISTANCE(&(CONSEIL

 STE SOFQAS DE

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤ لية محد دة

راسمالها : 100.000درهم

مقرها االجأماعي :  شارع محمد 

ديوري عمارة رقم 161 شقة رقم ) 

القنيطرة

على إثر الجمع العام الغير العادي)

(،(0(( تغسطس) (10 املنعقد بأاريخ)

لشركة) العامة  الجمعية  قررت 

(،SOFQAS DE CONSTRUCTION

املحد دة،) املسؤ لية  ذات  شركة 

مقرها) درهم،) (100.000 راسمالها)

رقم) االسماعلية  تجزئة  (: االجأماعي)

768)القنيطرة،)ما يلي):

انحال5 مسبق للشركة.
محمد،) املجاطي  السيد  تعيين 
الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 
G((9130،)مصفي للشركة مع) رقم)

الصالحيات املطلقة لهذا الغرض.
شارع) الأصفية،) مقر  تحديد 
محمد الديوري عمارة)161)شقة رقم)

))القنيطرة.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
بأاريخ بالقنيطرة   االبأدائية 
رقم) تحت  ( (،(0(( ديسمبر) (15  

.9(587
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 STE ACCENTURE SERVICE
MOROCCO
شركة مساهمة

راسمالها : 16.000.000 درهم
مقرها االجأماعي : كازابالنكا 
نير شور بارك 1100، شارع 

القدس، شور 10 سيدي معر ف 
الدارالبيضاء

السجل الأجاري رقم : 87331
بناءا على محضر الجمعية العامة)
10)فبراير) االسأثنائية املنعقد بأاريخ)

))0)،)تقرر ما يلي):
نقل املقر االجأماعي للشركة):

بارك) نير شورك  كزابالنكا  من 
 10 شور) القدس،) شارع  (،1100

سيدي معر ف الدارالبيضاء.
الى):)اقامة آنفا بالس)409،)الطابق)

رقم)))الدارالبيضاء.
الأعديل الالحق للنظام االسا�شي.

بمكأب) القانوني  االيداع  تم 
الأجارية) باملحكمة  التسجيل 
سبأمبر) (19 بأاريخ) بالدارالبيضاء)

))0)،)تحت الرقم)837933.
من تجل املسأخرج  االشارة
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STE WINO MAROC
شركة ذات مسؤ لية محد دة 

بشريك  حيد
راسمالها : 90.000 درهم

مقرها االجأماعي : فيفانديس )33 
شارع ابراهيم الر داني الطابق 
الخامس رقم 1) الدارالبيضاء

السجل الأجاري رقم : 555965
تاسيس شركة

تاسيس) تم  عرفي،) لعقد  ( تبعا)
من) محد دة  مسؤ لية  ذات  شركة 
شريك  حيد ذات الخصائص الأالية:

 STE WINO (: الشركة) اسم 
.MAROC

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤ لية محد دة بشريك  حيد.

راسما5) يبلغ  (: الشركة) راسما5 
مقسمة الى) درهم،) (90.000 الشركة)
 100 من) اسمية  بقيمة  تسهم  (900
 1 درهم  يحمل االسهم االرقام من)
االسهم) جميع  دفع  يأم  (، (900 الى)

 تخصيصها للشريك الوحيد.
غرض الشركة):)غرض الشركة في)

املغرب  الخارج هو):
املجاالت) في  الخدمات  تقديم 

الأالية):
ادارة الشركات،) املوارد البشرية،)

الهندسة  الحوسبة.
جميع) تنفيذ  عام   بشكل 
العمليات املالية الأجارية  الصناعية)
مباشر) بشكل  املأعلقة    املنقولة 
ا  غير مباشر بالغرض املذكور تعاله)

ا  التي يحأمل تن تسهم في تطويره.
يوجد مقر الشركة) (: مقر الشركة)
)33)شارع ابراهيم) :)فيفانديس)،) ب)
الر داني،)الطابق الخامس،)رقم)1)،)

الدارالبيضاء)املغرب.
مدة الشركة):)حددت مدة الشركة)
في) التسجيل  تاريخ  من  سنة  (99 ب)

السجل الأجاري بالدارالبيضاء.
شركة  ينييو) (: الوحيد) الشريك 
كر ب،) هي شركة مساهمة مبسطة)
في) تقع  الفرن�شي،) القانون  بموجب 
مرسيليا،) (1(01( شارع فيديرب) (15
مسجلة في السجل الأجاري ملرسيليا)
يمثلها) (،9105467(0 الرقم) تحت 

السيد ماثيو سور.
الشريك) قام  (: الشركة) مسير ن 
الشركة) مسير ن  بأعيين  الوحيد 

لفترة غير محددة):
في املولود  سور،) ماثيو   السيد 
الجنسية) فرن�شي  (،1990 يونيو) ((  
رقم) السفر  جواز   يحمل 

.(1AD9(009

السيد لوريس فارالدي،)املولود في)

فرن�شي الجنسية) (،1987 فاتح يناير)

.((C15(777(يحمل جواز سفر رقم 

السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 

رقم) تحت  بالدارالبيضاء،) الأجاري 

555965،) تم االيداع القانوني لدى)

الأجارية) باملحكمة  الصبط  كأابة 

بالدارالبيضاء.
من تجل املسأخرج  االشارة
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STE PAXAR MAROC
شركة ذات املسوؤلية املحد دة

مقرها االجأماعي : 17 زنقة 

البوحأوري حي غوتيي  الدارالبيضاء

السجل الأجاري رقم : 119.855

بناءا على محضر الجمعية العامة)

سبأمبر)) االسأثنائية املنعقد بأاريخ7)

))0)،)تقرر ما يلي):

في  قت) الشركة  تصفيتها  حل 

مبكر.

نهاية  ظيفة املسير.

تعيين املصفي.

الشركة) تصفية  مقر  تحديد 

 مكان االحأفاظ بوثائقها.

بمكأب) القانوني  االيداع  تم 

الأجارية) باملحكمة  التسجيل 

سبأمبر) ((6 بأاريخ) بالدارالبيضاء)

))0)،)تحت الرقم)838844.
من تجل املسأخرج  االشارة
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STE SPECIAL PRODUCT
شركة ذات مسؤ لية محد دة 

بشريك  حيد

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�شى)

))0)،) مسجل) تغسطس) فاتح 

بالر2اط،) ((0(( سبأمبر) فاتح  في 

الخصائص) ذات  الشركة  تاسست 

الأالية):

محد دة) شركة  (: الشكل)

املسؤ لية بشريك  حيد.

بقالة) بائع  ( (: االجأماعي) الهدف 

 اسأيراد  تصدير.
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راسما5):)100.000)درهم مقسمة)

حصة اجأماعية من فئة) (1000 الى)

درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

كما يلي):

ناني عزيز))...)1000)حصة.

املدة):)99)سنة ابأداء)من تاسيس)

النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبرمن كل سنة ماعدا السنة)

اال لى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
الطابق) (1 رقم) ( (: املقر االجأماعي)
االر�شي،)عمارة))،)زا ية زنقة نيويورك)

 زنقة محمد ملد ر املحيط الر2اط.
الأجاري) بالسجل  الأقييد  رقم 

باملحكمة الأجارية بالر2اط تحت رقم)

.16(555
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STE ELMADINA CASH
SARL AU

شركة ذات مسؤ لية محد دة

بشريك  حيد
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : املحل رقم 1 

اقامة املدينة 3 شارع الجيش امللكي 

مكناس

بمقأ�شى عقد عرفي املؤرخ في)19 

تأسست) بمكناس  (،(0(( سبأمبر)

املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 

بشريك  حيد مميزاتها كاالتي):

 STE ELMADINA (: التسمية)

.CASH SARL AU

الراسما5):)100.000)درهم.

الر يجل) لبنى  السيدة  (: الشركاء)

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحاملة 
.D90(39((رقم

 1 رقم) محل  (: االجأماعي) املقر 

شارع الجيش امللكي) (3 اقامة املدينة)

مكناس.

تحويل) (: االجأماعي) الهدف 

االموا5.

99سنة) في) املدة  حددت  (: املدة)

ابأداء)من تاريخ التسجيل في السجل)

الأجاري.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

الحاملة) الر يجل  لبنى  السيدة 

رقم) الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

)D90(39)،)كمسيرة  حيدة للشركة)

للأجديد) قابلة  سنوات  خمس  ملدة 

بمخض ارادته.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

3))سبأمبر) الأجارية بمكناس بأاريخ)

))0)،)تحت رقم)3471.

رقم السجل الأجاري):)49)57.
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STE AFRO IMPACT
SARL AU

شركة ذات مسؤ لية محد دة 

بشريك  حيد

راسما5 االجأماعي : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : شقة رقم ) 

الطابق ) عمارة 11 مرجان ) 

مكناس

في املؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 

 )1)سبأمبر)))0)،)بمكناس تأسست)

املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 

بشريك  حيد مميزاتها كاالتي):

 AFRO IMPACT SARL(:(التسمية

.AU

الراسما5):)100.000)درهم.

زكريا) شريف  السيد  (: الشركاء)

محمد الساعي الحاملة لجواز السفر)

.A(7907(44(رقم

 ( رقم) شقة  (: االجأماعي) املقر 

طابق)))عمارة)11)مرجان)))مكناس.

االسأيراد) (: االجأماعي) الهدف 

 الأصدير  تجارة.

سنة) (99 في) املدة  حددت  (: املدة)

ابأداء)من تاريخ التسجيل في السجل)

الأجاري.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

شريف زكريا محمد الساعي الحاملة)

(،A(7907(44 رقم) السفر  لجواز 

5)سنوات) كمسير  حيد للشركة ملدة)

قابلة للأجديد بمحض ارادته.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

)))سبأمبر) الأجارية بمكناس بأاريخ)

))0)،)تحت رقم))3449.
رقم السجل الأجاري)43)57.
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 STE KARYOUBAT
SARL AU

شركة ذات مسؤ لية محد دة 

بشريك  حيد
راسما5 االجأماعي : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : املحل رقم 4 

الطابق االر�شي عمارة 349 املنصور  

مكناس

في املؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 

 7)سبأمبر)))0)،)بمكناس تأسست)

املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 

بشريك  حيد مميزاتها كاالتي):

 STE KARYOUBAT (: التسمية)

.SARL AU

الراسما5):)100.000)درهم.

ارشيد) كوثر  السيدة  (: الشركاء)

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحاملة 
.D638(66(رقم

 4 رقم) املحل  (: االجأماعي) املقر 

املنصور) (349 الطابق االر�شي عمارة)

مكناس.

الهدف االجأماعي):تعما5 مخألفة)

االسأيراد  الأصدير  تجارة.

سنة) (99 في) املدة  حددت  (: املدة)

ابأداء)من تاريخ التسجيل في السجل)

الأجاري.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيدة كوثر ارشيد))الحاملة لبطاقة)

((،D696581 رقم) الوطنية  الأعريف 

 3 ملدة) للشركة  كمسيرة  حيدة 

بمحض) للأجديد  قابلة  سنوات 

ادارته.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

)))سبأمبر) الأجارية بمكناس بأاريخ)

))0)،)تحت رقم))3443.
رقم السجل الأجاري)39)57.

73 P

DIGI MODERN SOLUTIONS
 SARL 

شركة محد دة املسؤ لية
 بشريك  حيد  
تأسيس شركة

بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بالر2اط)
يوم))))سبأمبر)))0)،)تمت صياغة)
الأأسي�شي لشركة محد دة) القانون 

املسؤ لية)،)لها الخصائص الأالية):
 DIGI MODERN« ( ( التسمية:)

»SOLUTIONS
املعلومات) تكنولوجيا  الهدف:)

)مبرمج،)محلل،)مصمم).
املقر االجأماعي):)14)زنقة األشعري)

الشقة رقم)04)اكدا5 الر2اط.
سنة إبأداءا من تاريخ) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
حدد رتسما5 الشركة) الرتسما5:)

في مبلغ)100.000)درهم.
اإلدارة:)عهد تسيير الشركة السيد)

محمد  حيد.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)31)دجنبر.
القانوني  تسجيل) اإليداع  تم 
الشركة بالسجل الأجاري للمحكمة)
الأجارية بالر2اط،)بأاريخ):))))سبأمبر)

))0)،))تحت رقم.9039)1.
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ZEMMARI & CO
 SARL  

شركة محد دة املسؤ لية 
بشريك  حيد  
تأسيس شركة

بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بالر2اط)
)تمت صياغة) (،(0(1 18)مارس) يوم)
الأأسي�شي لشركة محد دة) القانون 

املسؤ لية)،)لها الخصائص الأالية):
(»ZEMMARI(&(CO«((:التسمية

الهدف):)تعما5 البناء.
لعيون) ممر  (: االجأماعي) املقر 
سال) ((6 رقم) شقة  (6 رقم) عمارة 

الجديدة سال.
سنة إبأداءا من تاريخ) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
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الرتسما5):)حدد رتسما5 الشركة)
في مبلغ)100.000)درهم.

اإلدارة:)عهد تسيير الشركة السيد)
طارق  عناية).)

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
غاية)31)دجنبر.

القانوني  تسجيل) اإليداع  تم 
الشركة بالسجل الأجاري للمحكمة)
مارس) (18 (: بأاريخ) االبأدائية بسال،)

1)0)،))تحت رقم.)33197.
75 P

 STE EQ SERVICES
شركة ذات املسؤ لية  املحد دة

   شريك  حيد
 رتسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي: عمارة 30، الشقة 
8، شارع موالي تحمد لوكيلي، 

حسان- الر2اط
في) محرر  عرفي  عقد  بموجب 
 (0(( يوليوز) ((1 بأاريخ) الر2اط 
املسؤ لية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
ذات) شريك  حيد،) املحد دة   

املميزات الأالية:
 EQ (« شركة) ( ( (: التسمية)

SERVICES«)ش.م.م.ش. ).
الشكل القانوني)))):)))))شركة ذات)

املسؤ لية))املحد دة   شريك  حيد
األجهزة) ( تحليل) برمـجة,) ( (: الهدف)

اإللكتر نية.
(،30 )عمارة) ( ( ( (: ( املقر االجأما عي)
الشقة)8،)شارع موالي تحمد لوكيلي،)

حسان-)الر2اط.
 100.00: االجأماعي) املا5  رتس 
1000)حصة من فئة) درهم مجزت إلى)
100)درهم للحصة))الواحدة مدفوعة)
للشريك) بالكامل،) املخصصة 

الوحيد:
للسيد جواي ياسر املهدي)............)

1000)حصة.
جواي) السيد  تعيين  تم  التسيير 
للشركة) كمسير  حيد  املهدي  ياسر 

لفترة غير محد دة.))
تبدت السنة) (: ( السنة االجأماعية)
االجأماعية من فاتح يناير  تنأهي في)

آخر دجنبر من كل سنة.

 تم اإليداع القانوني لهذا املحضر)
املحكمة) هيئة  لدى  الضبط  بكأابة 
شتنبر) ((6 بأاريخ) بالر2اط  الأجارية 

))0))تحت رقم)9101)1.
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 STE VIVAMED
SARL AU

RC(N° : 258133
تغيير املقر االجأماعي 

 تحيين القانون االسا�شي للشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
ديسمبر) ((3 بأاريخ) بالدارالبيضاء)
1)0)،)لشركة فيفاميد ش.م.م.)ذات)
الشريك الوحيد،)راسمالها)00.000) 
شارع) ((8 (: مقرها االجأماعي) درهم،)
ابن حبيب،)الطابق)4،)الشقة رقم)7 
املعاريف،)الدارالبيضاء،)تقرر ما يلي):
تغيير املقر االجأماعي للشركة من)
 (8 (: العنوان السابق بالدارالبيضاء)
شقة) (،4 الطابق) حبيب  ابن  شارع 
رقم)7،)املعاريف الى العنوان الجديد)
: 95)شارع انوا5  زنقة تابت بن قرة،)
الطابق)3،)شقة رقم)36،)رقم)16)على)

الخريطة الدارالبيضاء.
القانون) من  (5 للمادة) الأعديل 

االسا�شي للشركة.
تحيين القانون االسا�شي للشركة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
 14 بأاريخ) بالدارالبيضاء) الأجارية 

فبراير)))0)،)تحت رقم)781)81.
من تجل االسأخالص  االشهار

املسير
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ائأمانية إني كا نساي)
ش.ذ.م.م.

مقر):)تمارة املركز شارع الحسن الثاني انجل)6 
عمارة)1)شقة قرم)3)الطابق اال 5

الهاتف):)05.37.64.10.18

 STE CAFE CARRARO 3
FRATTELLE ITALIANO

SARL AU
تاسيس شركة

بمقأ�شى تنظمة الشركة املوقعة)
(،(0(( سبأمبر) (1( بأاريخ) تمارة  في 
مسؤ لية) ذات  الشركة  تأسيس  تم 
محد دة بشريك  حيد  التي خاصيتها)

كالأالي):

 STE CAFE CARRARO((:(التسمية
 3 FRATTELLE ITALIANO SARL

. AU
الهدف االجأماعي):)هدف الشركة)

داخل املغرب ا  خارجه هو):
تشغيل مقهى.

املالية) العمليات  جميع   عموما 
الأجارية الصناعية املأعلقة باملنقو5)
ت ) مباشر  بشكل  املرتبطة  العقار  ا  
غير مباشر بالهدف االجأماعي لأطوير)

الشركة.
 6 رقم) محل  (: االجأماعي) املقر 
هرهورة) سيتي  كاردن  (1 رقم) عمارة 

تمارة
يوم) من  ابأداء) سنة  (99 (: املدة)
تسجيل الشركة في السجل الأجاري.

مبلغ) في  حدد  (: الشركة) راسما5 
 1000 الى) مقسمة  درهم  (100.000
100)درهم) حصة اجأماعية من فئة)

للواحدة مقسمة كالأالي):
حصة) (1000 (.. املعا ي) فطيمة 

اجأماعية.
التسيير):)تم تعيين فطيمة املعا ي)
مسيرة  حيدة للشركة  ذلك ملدة غير)

محد دة.
الأوقيع االجأماعي):)قبلت الشركة)
توقيع املسيرة فطيمة املعا ي لجميع)

العقود التي تأعلق بها.
السنة االجأماعية):)من فاتح يناير)

الى)31)ديسمبر.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
سبأمبر) ((6 االبأدائية بأمارة بأاريخ)
الأجاري) السجل  رقم  (،(0((

.137303
للنشر  البيان
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ائأمانية إني كا نساي))ش.)ذ م م)

شارع الحسن الثاني انجل)6)عمارة)1)شقة رقم3 

الطابق اال 5))املركز تمارة
Tél : 05-37-64-10-18

STE  OPTIMAL OPTIC 
 SARL AU

 إغالق فرع للشركة
العام) الجمع  محضر  بمقأ�شى 
بأاريخ ( تمارة) في  املوقع   االسأثنائي 
ذات) لشركة  ((0(( غشت) (08  
مسؤ لية محد دة بشريك  حيد قرر)

الشريك الوحيد ما يلي:

إغالق فرع للشركة املأواجد بحي)
دكالة رقم))15)عين عودة.

الفرع)) مسير  اسأقالة  )—قبو5 
منحه) مشيش    بن  الحاج  السيد 

إبراء)ذمة).
اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 
بأمارة)) باملحكمة االبأدائية  القانوني 
رقم) تحت  بأاريخ.))0)/01/09,)

879(
للنشر   البيان
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 STE ECOLE THOMAS
JEFFERSON PRIVE

SARL AU
تاسيس شركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ بأاريخ)
6)ماي)))0)،)تم تاسيس شركة ذات)
مسؤ لية محد دة بشريك  حيد،)لها)

الخصائص الأالية):
 ECOLE YHOMAS (: التسمية)

.JEFFERSON PRIVE
الأعليم) (: االجأماعي) الهدف 
)ثانوي،) اال لي  الأعليم الخصو�شي)

اعدادين ثانوي تأهيلي).
 ( بو5) فيال  (: االجأماعي) املقر 
زنقة) االداري  الحي  الجديدة  املدينة 

اكادير رقم)19)مكناس.
الراسما5):)حدد راسما5 الشركة)

في)100.000)درهم.
السيد) عين  (: الشركة) تسيير 
للشركة) مسير  اسماعيل  املخأاري 
تم) الصالحيات  قد  جميع  مع 
الضبط) بكأابة  القانوني  االيداع 
تحت) بمكناس  الأجارية  باملحكمة 
بأاريخ (57(45  السجل الأجاري رقم)

 3))سبأمبر)))0).
امضاء
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STE ALJIA DISTRI
شركة ذات مسؤ لية محد دة

ذات شريك  حيد
تاسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تغسطس) (3 بأاريخ) بالدارالبيضاء)
تاسيس) تم  بها،) ))0)،) مسجل 
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)

شريك  حيد.
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.STE ALJIA DISTRI(:(التسمية
مسؤ لية) ذات  شركة  (: الشكل)

محد دة ذات شريك  حيد.
املقر االجأماعي):)8)زنقة علي عبد)

الرزاق الطابق الثاني الدارالبيضاء.
املسأودعات) تاجير  (: املوضوع)
الأخزين) النشطة  مخصصة 

 الأصنيع.
 على العموم كل عملية تجارية،)
صناعيةن مالية  عقارية لها عالقة)
بموضوع) مباشرة  غير  ا   مباشرة 
نشاط) تعزيز  تجل  من  الرئي�شي 

الشركة.
 CAP الشركة) (: الوحيد) الشريك 
HOLDING،)شركة مجهولة االسم،)
مقرها) درهم،) (3.3(0.000 راسمالها)
عبد) بن  علي  زنقة  (8 ب) االجأماعي 
الدارالبيضاء) الثاني  الطابق  الرزاق 
تحت) الأجاري  بالسجل   املسجلة 

رقم)96807.
راسما5) حدد  (: الشركة) راسما5 
درهم) (300.000 بمبلغ) الشركة 
مبلغ كل) حصة،) (3000 كأكونة من)
 احدة)100)درهم للحصة الواحدةن)
كلها مكأتبة  مؤداة بنسبة)5))%)من)

طرف الشريك.
مدة الشركة):)99)سنة ابأداء)من)

تقييد الشركة بالسجل الأجاري.
تسير الشركة  تدار من) (: التسيير)
الحامل) لعلج  شكيب  السيد  طرف 
(،B8094 رقم) الوطنية  للبطاقة 
ملدة) للشركة  الوحيد  املسير  بصفأه 
غير محد دة  الذي يأوفر على جميع)
الصالحيات املنصوص عليها بالقانون)

 النظام االسا�شي للشركة.
تجل) من  خصمها  يأم  (% (5.9
قانونيا) الواجبة  املدخرات  تكوين 
الشركاء) اشارة  رهم  يوضع   الباقي 
سيأم) التي  النسبة  يحدد ن  الذين 

توزيعها.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة)
بالسجل) تسجيلها  الأجارية  تم 
رقم) تحت  للدارالبيضاء،) الأجاري 

.556.305
بيان املسير
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 STE BUSINESS TAOUSSI
FAMILY
SARL AU

تعديل شركة
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
بأاريخ)5))يوليو)))0)،)تقرر ما يلي):

 1000 باع السيد محمد بنشيخة)
درهم) (100 بثمن) اجأماعية  حصة 

للحصة الى السيد منير الز2يدة.
بنشيخة) محمد  السيد  اسأقالة 
السيد) املسير  تعيين  منصب  من 

منير الز2يدة بدال عنه.
 349(9 رقم) الأجاري  السجل 

باملحكمة االبأدائية بسال.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
سبأمبر) (19 بأاريخ) بسال  االبأدائية 

))0)،)تحت رقم)39.583.
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STE GFIFTY MARKET
SARL AU

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
بأاريخ)6)سبأمبر)))0)،)تقرر ما يلي):

 1000 باع السيد زمري املصطفى)
درهم) (100 بثمن) اجأماعية  حصة 

للحصة الى السيد علي اليزيد.
املصطفى) زمري  السيد  ابطا5 
السيد) مسير  تعيين  منصب  من 
حمزة اليزيد في منصب املسير.تحيين)

القانون االسا�شي.
 33801 رقم) الأجاري  السجل 

باملحكمة االبأدائية بسال.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
سبأمبر) ((1 بأاريخ) بسال  االبأدائية 

))0)،)تحت رقم)6)8.
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CJ  EVENT
S.A.R.L AU

رتسمالها : 100000.00 درهم
بلوك ج رقم )8 الطابق الثالث ديور 
الحومر حي يعقوب املنصور الر2اط
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 (3 بأاريخ) ( بمقأ�شى عقد عرفي)

ماي)))0))تم تقرير القانون األسا�شي)

املحد دة) املسؤ لية  ذات  للشركة 

حيث تأميز بما يلي):

الهدف اإلجأماعي):)

الخيام  تموين) كراء) 2يع 

الحفالت.

العمليات) جميع  عامة   2صفة 

املالية العقارية) ( الأجارية الصناعية)

بطريقة) مرتبطة  ( العقارية)  غير 

بهدف) مباشرة  غير  ت   مباشرة 

الشركة.

رقم) ج  بلوك  (: اإلجأماعي) املقر 

الطابق الثالث ديور الحومر حي) (8(

يعقوب املنصور الر2اط.

املدة):)99)سنة.

في)) محدد  (: اإلجأماعي) الرتسما5 

 1000 إلى) مقسمة  درهم  (100000

حصة ب100)درهم صادر من السيد)

مر ان شفيق)100.000.00)درهم.

السيد) تعيين  تم  لقد  (: التسيير)

ملدة) للشركة  كمسير  شفيق  مر ان 

غير محد دة.
الأجاري) بالسجل  الأقييد  تم 

تحت رقم) ((0(( سبأمبر) (16 بأاريخ)

.16(795
للنشر  البيان
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 SOCIETE LAILA SABRI

SERVICES
SARL AU

العام) الجمع  محضر  بمقأ�شى 

اإلجأماعي) املقر  اإلسأثنائي  نقل 

 (0 بأاريخ) املحين  األسا�شي   النظام 

تبريل)))0))تم ما يلي):

 771 من) اإلجأماعي  املقر  نقل 

شارع علي ابن ابي طالب حي الرحمة)

سال.

التسير  اإلمضاء)للمسيرة السيدة)

ليلى صبري.

للشركة) األسا�شي  النظام  تحيين 

 تعديل الفصو5 التي شملها الأغيير.

القانوني لدى كأابة)  تم اإليداع 

بسال) اإلبأدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) ((0(( سبأمبر) ((( بأاريخ)

.3966(
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شركة أربنيت
ش.م.م

تجزئة البشاري إقامة سناء ) شقة 

) تابريكت سال

تبعا ملحضر الجمع العام للشركاء)

املسجلة في) ((0(( سبأمبر) (8 بأاريخ)

تم) ((0(( سبأمبر) (1( الر2اط بأاريخ)

 ضع القانون األسا�شي لشركة ذات)

مسؤ لية محد دة باملميزات الأالية):

شركة) تر2نيت  شركة  (: التسمية)

ش.م.م.

البشاري) بأجزئة  (: الأجاري) املقر 

إقامة سناء)))شقة)))تابريكت سال.

املوضوع):

النظافة.

األشغا5 املخألفة.

الأجارية) العمليات  عموما جميع 

العقارية  غير) املالية  الصناعية 

في) املساهمة  يمكنها  التي  ( العقارية)

تنمية الشركة.

من) ابأداء) سنة  (99 (: املدة)

الأأسيس الفعلي للشركة.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

السيدة عقاد حفيظة.

درهم) (100.000.00 ( ( (: الرتسما5)

موزعة بين الشركاء)كما يلي):

السيدة عقاد حفيظة)600)حصة.

 400 العربي) البيا�شي   السيد 

حصة.

املجموع):)1000حصة.

كأابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال) اإلبأدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت عدد) ((0(( 7))سبأمبر) بأاريخ)

.39647
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شركة دحماني غريب
ش.م.م

عمارة د رقم 31 تركانة حي الرحمة 

سال

العام) الجمع  ملحضر  تبعا 

فاتح) بأاريخ  للشركاء) اإلسأثنائي 

تكأو2ر)019).

بأاريخ الر2اط  في   املسجلة 

 )1)تكأو2ر)019))تقرر))ما يلي):

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

 S.N.C من شركة ذات إسم جماعي)

محد ة) مسؤ لية  ذات  للشركة 

.S.A..R.L

كأابة) لدى  القانوني  اإليداع 

بسال) اإلبأدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) ((0(( سبأمبر) ((7 بأاريخ)

.39659
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ROCAFER
SARL

شركة ذات مسؤ لية محد دة

مقرها اإلجأماعي : د ار البراهمة 

عامر بوقناد5 سال

السجل الأجاري رقم : 339)3

الحل املبكر للشركة
العام) الجمع  محضر  بمقأ�شى 

 ROCAFER لشركة) العادي  الغير 

SARL تقرر ما يلي :

املبكر  الحل  عل  املصادقة 

للشركة.

عواط  محمد  السيد  تعيين 

بصفتهما  تجريف  محمد   السيد 

مصفي للشركة.

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

البراهمة) د ار  اإلجأماعي  بمقرها 

عامر بوقناد5 سال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

سبأمبر) ((0 بأاريخ) بسال  اإلبأدائية 

))0))تحت) رقم 9)396.
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 STE. JUSKA
SARL

الغير) العام  الجمع  بمقأ�شى 
تغسطس) ((6 العادي املنعقد بأاريخ)

))0))تقرر ما يلي :
الزيادة في رتسما5 الشركة بقيمة 
حصة)   5000( درهم   500.000.00
من فئة 100 درهم للحصة الواحدة 
مكأتبة  محررة كليا عن طريق الدفع 
القرض  بنك  مع  مغلق  حساب  في 

الفالحي.
ما5  رتس  ارتفع  الزيادة   بهذه 
الشركة من 1.000.000.00 درهم إلى 

1.500.000.00 درهم.
األسا�شي  القانون  تحديث 

للشركة.
لدى)) (: القانوني) اإليداع  تم 
املحكمة اإلبأدائية بسال تحت) رقم 

39597)بأاريخ)15)سبأمبر)))0).
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ريخياس إلكتروسولداداس 
ماروك

 REJILLAS ELECTROSOLDADES
MAROC

شركة محد دة املسؤ لية
مقرها اإلجأماعي : العمارة رقم )13 
بلوك س من الأجزئة رقم ) بارك 

تنشطة عكاشة الدارالبيضاء
رتسمالها : 4.600.000.00 درهم

السجل الأحاري للدارالبيضاء رقم 
(30495

اسأقالة مسير  تنقيح القوانين 
األساسية للشركة

العام) الجمع  محضر  بمقأ�شى 
شركة) بمقر  املنعقد  اإلسأثنائي 
مار ك إلكتر سولداداس  ريخياس 

 EJILLAS ELECTROSOLDADES
 (0(( تغسطس) (8 بأاريخ) (MAROC

تقرر ما يلي:
ماريا) السيدة  اسأقالة  قبو5 
 Mme MARIA توديال) باكان  لويسا 
من) (LUISA PAGAN TUDELA

مهامها كمسيرة  إبراء)ذمتها.

الأعديل املالزم للقوانين األساسية)

للشركة.

تحيين القوانين األساسية.

تفويت السلط.

لدى)) (: القانوني) اإليداع  تم 

الأجارية) باملحكمة  الضبط  كأابة 

سبأمبر) ((1 بأاريخ) بالدارالبيضاء)

))0))تحت) رقم 838431.
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DAR AL HOUBOUB
تأسيس شركة 

 30 بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ في)
تم إيداع القانون) ( ((0(( تغسطس)

مبسطة) بأسهم  لشركة  الأأسي�شي 

 ذات املميزات الأالية):

.DAR AL HOUBOUB(:(التسمية

الغرض من الشركة هو) (: الهدف)

املحلي  اإلسأيراد) الأحصيل  الشراء)

 املأاجرة لحساب خاص ت  لحساب)

الحبوب) ملنأجات  ثالث  طرف 

للشركة) املشأقة  يجوز   املنأجات 

الصناعية) األعما5  بجميع  القيام 

الخدماتية  تي)  الأجارية  املالية 

تهداف مماثلة ت  ذات صلة.
زنقة صبري) (1( (: املقر اإلجأماعي)

بوجمعة)1)شقة رقم)6)الدارالبيضاء.

من تاريخ) سنة ابأداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرتسما5) (: اإلجأماعي) الرتسما5 

 100.000.00 في) محدد  اإلجأماعي 

حصة) (1000 إلى) مقسم  درهم 

درهم) (100 فئة) من  إجأماعية 

للواحدة مكأتبة  محررة بالكامل.

 3 )ملدة) اإلدارة) مجلس  تعضاء)

سنوات).

املقيم) الدا دي  جليل  السيد 

الرماني) الخيل  سباق  حي  ((54 في)

الوطنية) للبطاقة  الخيسات  حامل 
.X1(985((رقم

السيد عمر محيب مقيم في مركز)

الغيات بلدية الغيات تسفي  حامل)

.H88757(للبطاقة الوطنية رقم

املقيم) بوجعادة  بنهاشم  السيد 

تا ريرت  حامل) (87 تجزئة  داد) في 

.F84367(للبطاقة الوطنية رقم

السيد عبد النبي الزراري املقيم)

تغوري) يعزم  آيت  إزرارت  د ار  في 

الوطنية) للبطاقة  الحاجب  حامل 
.D98748(رقم

الرئيس):)السيد بنهاشم بوجعادة.

عبد) موالي  السيد  (: عام) مدير 

رقم) م  حي  في  مقيم  العلوي  القادر 

اكادير  حامل) فونتي  ستي  (115

.A46487(للبطاقة الوطنية رقم

السنة اإلجأماعية):)تبأدئ السنة)

اإلجأماعية من فاتح يناير  تنأهي في)

31)ديسمبر).

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

بأاريخ بالدارالبيضاء)  الأجارية 

رقم) تحت  ((0(( سبأمبر) ((3  

رقم) الأجاري  بالسجل  (838775

.556333
ملخص قصد النشر
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SADIF ET BANCHFAI IMMO
تأسيس شركة محد دة املسؤ لية

ش.م.م

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 

تأسيس) تم  ((0(( تغسطس) (17  

ذات) لشركة  األسا�شي  القانون 

خصائصها) املحد دة  املسؤ لية 

كاآلتي):

 SADIF ET BANCHFAI(:(التسمية

IMMO)ش.م.م.

الغرض اإلجأماعي):

مقا 5 بناء) نجارة األملنيوم.
زنقة مرس) ((6 (: املقر اإلجأماعي)

سلطان شقة)3)طابق)1)البيضاء.

املدة):)99)سنة.

 10.000: اإلجأماعي) الرتسما5 

1000)حصة بقيمة) درهم مقسم إلى)

لكل  احدة موزعة كما) درهم  (100

يلي):

 SADIF ABDELHAKIM السيد)

50)حصة.
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 BENCHAFAI EL السيد)

HASSANE 50)حصة.

كمسيرين) تعيين  تم  (: التسيير)

للشركة  ملدة غير محد دة كل من)):

.SADIF ABDELHAKIM(السيد

 BENCHAFAI EL السيد)

.HASSANE

فاتح) من  تبأدئ  (: املالية) السنة 

يناير  تنأهي في)31)ديسمبر).

اإليداع القانوني):)تم التسجيل في)

السجل الأجاري بالبيضاء)تحت رقم)

.553707
مقأطف  2يان
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LDM INVEST
SARL D’AU

تأسيس شركة محد دة املسؤ لية 

من شريك  حيد

ش.م.م

بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ في)3)ماي)

تم تأسيس القانون األسا�شي) ((0((

لشركة ذات املسؤ لية املحد دة من)

شريك  حيد خصائصها كاآلتي):

التسمية):)LDM INVEST))ش.م.م)

من شريك  حيد.

الغرض اإلجأماعي):

،) الأصميم) الأطوير) (، اسأغال5)

إنشاءن إطالق،)تر يج.

عملية) النشاط  تسهيل  اإلدارة،)

تجارية.

مجا5) في  اإليجار  ت   الصفقات 

العقارات.

املقر اإلجأماعي):)10)شارع الحرية)

شقة)5)طابق)3))بالدارالبيضاء.

املدة):)99)سنة.

 100.000: اإلجأماعي) الرتسما5 

1000)حصة بقيمة) درهم مقسم إلى)

لكل  احدة موزعة كما) درهم  (100

يلي):

الوحيد) للشريك  حصة  (1000

.LLOYD(&(DAVIS(لشركة

كمسيرين) تعيين  تم  (: التسيير)

للشركة  ملدة غير محد دة كل):

 MR. DEVRIENDT ARNAUD

.ET MR BOUCHITE JEREMIE

فاتح) من  تبأدئ  (: املالية) السنة 

يناير  تنأهي في)31)ديسمبر).

اإليداع القانوني):)تم التسجيل في)

السجل الأجاري بالبيضاء)تحت رقم)

.837750 (555549
مقأطف  2يان
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AVALON AFRICA
شركة مساهمة

املقر الرئي�شي : 101 شارع محمد 

الزرقطوتي الدارالبيضاء )املغرب)

بموجب عقد عرفي مؤرخ بأاريخ)

بالدارالبيضاء) تغسطس))0)) فاتح 

تم تأسيس شركة مساهمة مع مجلس)

إدارة تأميز بالخصائص الأالية):

 AVALON شركة) (: اسم الشركة)

AFRICA)شركة مساهمة.

املا5) رتس  تحديد  تم  (: رتسمالها)

إلى) مقسم  درهم  (6.000.000 بمبلغ)

درهم) (100 بقيمة) سهم  (60.000

بالكامل  مدفوعة) مكأتب  للسهم،)

بالكامل  موزعة فيما بين الشركاء)مع)

مساهماتهم).

101)شارع محمد) (: املقر الرئي�شي)

الزرقطوتي الدارالبيضاء))املغرب).

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

الغرض):)الغرض الرئي�شي للشركة)

سواء)في املغرب ت  في الخارج):

اإلكأأاب ت  اإلسأحواذ ت  تحويل)

التي) األسهم  ت   السندات  ت   األسهم 

تي) سأنشأها  التي  ت   إنشاؤها  تم 

شركات ت  مؤسسات تيان كان شكلها)

 غرضها.

غير) ت   مباشر  بشكل  املشاركة 

مباشر في جميع العمليات التي تقوم)

بها هذه الشركات ت  املؤسسات.

جميع) إدارة  تسيير  تصفية 

الشركات.

التي) املالية  املعامالت  جميع 

يجب إجراؤها عن طريق املساهمات)

 اإلشتراكات  املشتريات  مبيعات)

الشركات) املالية  حقوق  األ راق 

الشركات  رعايتها  عمليات)  تسهم 

ت ) اإلندماج  الجمعيات  املشاركة 

إنشاء)الشركات الأابعة.

دراسة  إنجاز جميع اإلستثمارات.

 99 الشركة) مدة  حددت  (: املدة)

السجل) في  قيدها  تاريخ  من  سنة 

الأجاري.

اإلدارة) مجلس  تعضاء) تعيين  تم 

)3))سنوات السيد محمد كريم) ملدة)

السيد) ت مدينا  شكري  السيد  منير 

نبيل حبشان  السيدة غزالن بوز بع.

مجلس) اجأماع  محضر  بموجب 

تغسطس) فاتح  بأاريخ  األ 5  اإلدارة 

))0))تقرر:

منير) كريم  محمد  السيد  تعيين 
رئيسا ملجلس اإلدارة.

اخأار باإلجماع فصل مهام رئيس)

مجلس اإلدارة عن مهام املدير العام.

تحبشان) نبيل  السيد  تعيين 

بصفأه مديرا عاما.

السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 

 (6 بأاريخ) للدارالبيضاء) الأجاري 

سبأمبر)))0))برقم)556367.
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STERILAB
حي ترسالن شارع تميوت دي إنفيل 

الدارالبيضاء املغرب

السجل الأجاري : 99)153

 فقا ملحضر قرار الشريك الوحيد)
بأاريخ)16)تغسطس)))0))فإنه تقرر)

ما يلي):

مهام السيد موكيش فياس) إنهاء)

كمسير للشركة  تعيين السيد عماد)

الفأا ي مسيرا للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ بالدارالبيضاء)  الأجارية 

الرقم) تحت  ((0(( سبأمبر) ((6  

.838805
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CLA STUDIOS
SARL

شركة ذات مسؤ لية محد دة
رتسمالها : 500.000.00 درهم

املقر الرئي�شي : 19 شارع موالي 

يوسف الدارالبيضاء

العام) الجمع  مدا الت  على  بناءا 

اإلسأثنائي بأاريخ)10)ماي)))0))تقرر)

ما يلي):

سعيد) السيد  باسأقالة  اإلقرار 

علج من مهامه كمسير.

تعيين السيدة كنزة علج كمسيرة.

اعأماد القانون األسا�شي الجديد)

للشركة.

العام) الجمع  ملحضر   فقا 

 CINECITTA شركة) ملساهمي 

سبأمبر) (6 STUDIOS SARLبأاريخ)

017))فقد تقرر):

الشركة) اسم  تغيير 

إلى) (CINECITTA STUDIOS SARL

 INTERNATIONAL( STUDIOS( &

.SERVICES SPA

تعديل النظام األسا�شي.

املحرر) الأحويل  سند  بموجب 

نوفمنبر) (16 في) العد5  كاتب  تمام 

1)0))لوحظ ما يلي):

اعأبارا من)16نوفمنبر)1)0))بعد)

 DDL OF لشركة) الودية  الأصفية 

 ITALY DINO DE LAURENTIIS

 CINEMATOGRAFICA SARL 1500

 DDL OF لشركة) مملوكة  حصة 

 ITALY - DINO DE LAURENTIIS

في) (CINEMATOGRAFICA SARL

   CLA STUDIOS املغر2ية) الشركة 

SARL شركة مغر2ية القانون املسجل 

للدارالبيضاء  الأجاري  السجل  في 

إلى  نقله  تم   1(5681 رقم  تحت 

شوماشردي  جيين  مارثا  السيدة 

لورينأيس التي تصبحت املالكة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ بالدارالبيضاء)  الأجارية 

 3))سبأمبر)))0))برقم)6)8387.
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VPS EXCHANGE
شركة ذات مسؤ لية محد دة
رتسمالها : 150.000 درهم 

املقر الرئي�شي : 17 شارع موالي 

يوسف الدارالبيضاء )املغرب)

السجل الأجاري : 440789

الجمع) مدا الت  ملحضر   فقا 

العام املشترك بأاريخ))))يونيو)))0) 

قرر الشركاء)ما يلي):

حصة) ((00 بيع) عل  املوافقة 

مملوكة للسيد هاري كحلون لصالح)

 VANTAGE PAYMENT شركة)

.SYSTEMS
هاري) السيد  باسأقالة  اإلحاطة 

كمسير  تعيين) مهامه  من  كحلون 

مسيرا) بطاحي  علي  محمد  السيد 

جديدا لفترة غير محد دة.

األساسية) القوانين   تعديل 

تسا�شي) قانون  للشركة  اعأماد 

جديد للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تن) على  بالدارالبيضاء) الأجارية 
الأجاري) بالسجل  مسجلة  الشركة 

سبأمبر) ((( بأاريخ) للدارالبيضاء)

))0))تحت رقم)838577.
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TENOR FINANCES
شركة مساهمة

رتسمالها : 10.000.00 درهم

املقر الرئي�شي : )) شارع موالي 

يوسف الدارالبيضاء 

السجل الأجاري : 3)1398

الجمع) مدا الت  ملحضر   فقا 

 (0(( 19)يونيو) العام املوحد بأاريخ)

قرر املساهمون ما يلي).

الجديد) األسا�شي  النظام  اعأماد 

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ بالدارالبيضاء)  الأجارية 

رقم) تحت  ((0(( تغسطس) (31  

.836(1(
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 VANTAGE PAYMENT

SYSTEMS
شركة ذات مسؤ لية محد دة

رتسمالها : 150.000 درهم

املقر اإلجأماعي : 00) شارع غاندي 

الطابق الثاني البيضاء

السجل الأجاري : 061)3)

الجمع) مدا الت  ملحضر   فقا 

 (0(( يوليو) (1( العام املوحد بأاريخ)

قرر الشركاء)ما يلي).

 AM EXPERTISE شركة) تعيين 

عاشوري) محمد  السيد  ممثلها 

كمفوض للأحو5 كجزء)من مشر ع)

عامة) شركة  إلى  الشركة  تحويل 

مساهمة.

 CROSS شركة) على  املوافقة 

SWITCH HOLDINGS) هي)
في) محد دة  مسؤ لية  ذات  شركة 

لوكسمبورغ كشريك جديد.

 EL7 من) حصة  (638 تفويت) تم 

 CROSS SWITCH شركة) لصالح 

 7 (6 املادتين) تعديل  (HOLDINGS

من النظام األسا�شي  اعأماد النظام)

األسا�شي الجديد.

باملحكمة) الفانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ بالدارالبيضاء)  الأجارية 

رقم) تحت  ((0(( سبأمبر) (13  

.837385
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AIT DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤ لية محد دة

رتسمالها : 100.000 درهم

املقر الرئي�شي : زا ية زنقة ليبورن 

 عبد الكريم الخطيب سابقا طريق 

ت الد زيان الطابق 5 شقة )3 

الجير ند البيضاء

في مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 

تم) بالدارالبيضاء) ((0(( ماي) (9  

مسؤ لية) ذات  الشركة  تأسيس 

محد دة تأميز بالخصائص الأالية):

 AIT DISTRIBUTION (: التسمية)

.S.A.R.L

ما5) رتس  يحدد  (: املا5) رتس 
درهم) (100.000 بمبلغ) الشركة 
 100 حصة بقيمة) (1000 مقسم إلى)
بالكامل) مدفوعة  منها،) لكل  درهم 
 موزعة على الشركاء)بما يتناسب مع)

مساهماتهم).
املقر الرئي�شي):)زا ية زنقة ليبورن)
سابقا  الخطيب  الكريم   عبد 
طريق ت الد زيان الطابق 5 شقة )3 

الجير ند البيضاء.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.
الهدف):

الأجارة  اإلسأيراد  الأصدير)
املباشر  غير)  الأوزيع  التسويق 
غير) ت   غذائي  منأوج  ألي  املباشر 

غذائي من تي نوع.
غذائي منأج  تي   إنأاج  توزيع 

)ت  غير غذائي من تي نوع.
الشراء) البيع بالجملة  تفاصيل)
تي منأج غذائي ت  غير غذائي من تي)

نوع.
 99 تحدد مدة الشركة ب) (: املدة)
السجل) في  تاريخ تسجيلها  سنة من 

الأجاري.
تعيين السيد موالي) ( تم) (: اإلدارة)
إداري) ( محمد طاهري  السيد ناصر)
 السيدة مريم تببرات  السيد ياسين)

بنربا مسيرين لفترة غير محددة.
السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 
بأاريخ للدارالبيضاء)  الأجاري 
 31)تغسطس)))0))برقم)17)554.
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FONDS CAPITAL VENTURE
شركة إدخار مشترك في الرتسما5

300.000 درهم
املقر الرئي�شي : 63 شارع موالي 

يوسف الدارالبيضاء املغرب
إعالن الأأسيس

بموجب عقد عرفي مؤرخ بأاريخ)
))0))في الدارالبيضاء) 18)تغسطس)
في) مشترك  إدخار  شركة  إنشاء) تم 
الرتسما5 تأسست تحت شكل شركة)
تأمأع) إدارة  مجلس  مع  مساهمة 

بالخصائص الأالية):

 FONDS CAPITAL(:(اسم الشركة
شركة إدخار مشترك في) (VENTURE

الرتسما5.
رتس املا5):)محدد بمبلغ)300.000 

درهم.
موالي) شارع  (63 (: الرئي�شي) املقر 

يوسف الدارالبيضاء)املغرب.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.
الغرض):)غرض الشركة الحصري)

هو نشاط اإلستثمار الرتسمالي.
 10 تحدد مدة الشركة في) (: املدة)
سنوات من يوم تسجيلها في السجل)

الأجاري.
اإلجأماع) محضر  على  بناء)
اإلسأثنائي األ 5 بأاريخ)16)تغسطس)

))0))تقرر):
تعيين ت 5 مديرين للشركة السيد)
بن) املالك  عبد  نصر  السيد  خالد 
بوزا ي) مريم  السيدة  الجليل  عبد 
 تعيين حديد  شركاؤه كأ 5 مدقق)

حسابات.
مجلس) اجأماع  ملحضر   فقا 
 (0(( تغسطس) (16 بأاريخ) اإلدارة 

فقد تقرر):
رئيسا) نصر  خالد  السيد  تعيين  (

ملجلس اإلدارة.
 BMCE CAPITAL شركة) تعيين 
بالسيد) ممثلة  (INVESTMENTS
مديرا) بصفأه  درافات  جليل  مهدي 

عاما.
املصادقة على األعضاء)املسأقلين)
بالصند ق  هم) اإلستثمار  لجنة  في 
السيدة سعدية سال ي بناني  السيد)

 يلفريد بوييت.
السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 
بأاريخ للدارالبيضاء)  الأجاري 
 9)سبأمبر)))0))تحت رقم)5)5550.
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HL CONNECT
تأسيس شركة محد دة املسؤ لية

ش.م.م
تم) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
لشركة) األسا�شي  القانون  تأسيس 
ذات املسؤ لية املحد دة خصائصها)

كاآلتي):
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HL CONNECT (: التسمية)
ش.م.م.

الغرض اإلجأماعي):
تطوير.

تكنولوجيا املعلومات  الأنمية.
 قسم تكنولوجيا املعلومات.

اسأيراد  تصدير.
زنقة مرس) ((6 (: املقر اإلجأماعي)

سلطان شقة)3)طابق)1)البيضاء.
املدة):)99)سنة.

 100.000: اإلجأماعي) الرتسما5 
1000)حصة بقيمة) درهم مقسم إلى)
لكل  احدة موزعة كما) درهم  (100

يلي):
السيد حمدي البد ي)500)حصة.
السيد لحسن البأا5)500)حصة.

كمسيرين) تعيين  تم  (: التسيير)
للشركة  ملدة غير محد دة كل من)):

السيد حمدي البد ي.

 السيد لحسن البأا5.
فاتح) من  تبأدئ  (: املالية) السنة 

يناير  تنأهي في)31)ديسمبر).
اإليداع القانوني):)تم التسجيل في)
السجل الأجاري بالبيضاء)تحت رقم)

.5560(7
مقأطف  2يان
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 AIT HOUSSA &TEFFAL
ARCHITECTS

SARL
شركة ذات  مسؤ لية محد دة

يقدر رتسمالها ب : 10.000.00درهم
املقر اإلجأماعي : شقة رقم ) 

بالطابق األ 5 إقامة إسماعيل زنقة 
آسفي املحمدية

الجمع) محضر  على  بناءا 
بأاريخ املنعقد  اإلسأثنائي   العام 
شركاء) قرر  ((0(( يوليو) (((  
 AIT( HOUSSA( &TEFFAL شركة)
ذات) شركة  (ARCHITECTS SARL

مسؤ لية محد دة ما يلي):
تفويت الحصص):)

حصة إجأماعية من) (17 تفويت)
طرف السيدة تفا5 ليلى.

حصة إجأماعية من) (16 تفويت)

طرف السيدة آيت حو�شى تميمة.

33)حصة إجأماعية) ما مجموعه)

كلها إلى السيدة آيت حو�شى تما5.

تعيين مسيرة جديدة للشركة:)

العام) الجمع  محضر  على  بناءا 

الحصص) بأفويت  اإلسأثنائي 

تعيين) قبو5  تم  تعاله  املذكورة 

كمسيرة) تما5  حو�شى  آيت  السيدة 

جديدة للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بأاريخ) باملحمدية  اإلبأدائية 

سبأمبر)))0))تحت عدد رقم)1854 

للسجل الأجاري رقم)6435).
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OPTIMA TOURS
تأسيس شركة محد دة املسؤ لية

بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بالر2اط)

الأأسي�شي) القانون  صياغة  تمت 

لها) املسؤ لية  محد دة  لشركة 

الخصائص الأالية):

.OPTIMA TOURS(:(التسمية

الهدف):

ممو5 حفالت.

ا صلو) شارع  (: اإلجأماعي) املقر 

ضياف) عمارة  تر�شي  تحت  الطابق 

رقم)30)حي املحيط الر2اط.

من تاريخ) سنة ابأداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الرتسما5):)حدد رتسما5 الشركة)

في مبلغ)100.000.

اإلدارة):)عهد تسير الشركة للسيد)

مهدي النايم  ذلك ملدة غير محد دة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)31)ديسمبر).

القانوني  تسجيل) اإليداع  تم 

الشركة بالسجل الأجاري للمحكمة)

سبأمبر) (6 بأاريخ) بالر2اط  الأجارية 

))0))تحت رقم)493)16.
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HY SOLUTIONS
SARL

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 
 15)يونيو))0))تم تأسيس شركة ذات)
بشريك  حيد) املحد دة  املسؤ لية 

 التي تحمل الخصائص الأالية):
.HY SOLUTIONS(:(التسمية

.SARL(:(الصفة القانونية
الهدف اإلجأماعي :

الشبكات.
كهر2اء

السباكة الباردة.
 100000.00  : الشركة  رتسما5 
1000 حصة من  إلى  درهم مقسمة 
الواحدة  للحصة  درهم   100 فئة 
موزعة بين الشركاء على الشكل الأالي:
السيد هشام لخليفي 500 حصة.

السيد يونس عواج 500 حصة.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأأسيس النهائي تي من تاريخ  ضع 

السجل الأجاري.
السنة املالية : من فاتح يناير إلى 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األ لى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
فا5  شارع   48  : اإلجأماعي  املقر 
تكدا5   1 رقم  الشقة  عمير  ا الد 

الر2اط.
املسيران:

 السيد هشام لخليفي.
  السيد يونس عواج.

الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 
.16(935

105 P

 SOCIETE PHARMACIE
JALILA K
SARL AU

 SIEGE SOCIAL DOMOCILIE
 A : CASABLANCA 117 RUE

 IBNOU MOUNIR RESIDENCE
AZZARKA 2eme(ETAGE(N°18
AU(CAPITAL(DE : 10.000 DHS

بأاريخ توثيقي  عقد   بمقأ�شى 
بالدارالبيضاء ((0(( تغسطس) ((  

)قررت السيدة سلمى بوزيد الحاملة)

رقم) الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

ذات) شركة  إنشاء) (BE70998(

املسؤ لية املحد دة ذات مسير  احد)

 SOCIETE PHARMACIE JALILA K
SARL AU)املسجلة بالسجل الأجاري)

بالدارالبيضاء)تحت رقم)554981.
الأجاري) بالسجل  الأقييد  رقم 

.554981
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مقاولة هاشمي
شركة محد دة املسؤ لية

رتسمالها : 000.000.00) درهم

املقر اإلجأماعي : )5 شارع عثمان بن 

عفان الحي الصناعي تابريكت سال

املساهمين) ملدا الت  طبقا 

الغير) العام  بالجمع  املجأمعين 

قد) ((0(( سبأمبر) (6 بأاريخ) العادي 

تقرر ما يلي):

املصادقة على الهبة التي تنجزت)

بمقأ�شى عقد عرفي بأاريخ)6)سبأمبر)

بقيمة) حصة  ((000 على) ((0((

ملكية) من  للواحدة  درهم  (100.00

لفائدة) هاشمي  مصطفى  السيد 

شقيقه السيد عبد الوهاب هاشمي.

 7 الحصص  البند) ((6( البند)
قد) األسا�شي  القانون  من  )رتسما5))

الأقسيم) باملناسبة  تصبح  تغيرا 

كاآلتي):

هاشمي) مصطفى  السيد 

400.000.00)درهم تي)4000)حصة.

هاشمي) الحق  عبد  السيد 

600.000.00)درهم تي)6000)حصة.

هاشمي) الوهاب  عبد  السيد 

400.000.00)درهم تي)4000)حصة.

هاشمي) هشام  السيد 

100.000.00)درهم تي)1000)حصة.

هاشمي) سعاد  السيدة 

100.000.00)درهم تي)1000)حصة.

هاشمي) عائشة  السيدة 

100.000.00)درهم تي)1000)حصة.

هاشمي) حنان  السيدة 

100.000.00)درهم تي)1000)حصة.
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هاشمي) اسماعيل  السيد 

100.000.00)درهم تي)1000)حصة.

هاشمي) ز جة  ابريك  ليلى  السيدة 

حصة. (500 تي) درهم  (50.000.00

هاشمي) ز جة  ملبوق  مريم  السيدة 

حصة. (500 تي) درهم  (50.000.00

تي) درهم  ((000.000.00 (: املجموع)

0.000))حصة.

الباقي بد ن تغيير.

بكأابة) القانوني  الوضع  تم 

بسال) الأجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  ((0(( سبأمبر) (6 بأاريخ)

.39634
قصد النشر
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مؤسسة األدارسة
شركة محد دة املسؤ لية

رتسمالها : 000.0000)درهم

املقر اإلجأماعي : كيلومتر 13 طريق 

القنيطرة سيدي بوقناد5 سال

املساهمين) ملدا الت  طبقا 

الغير) العام  بالجمع  املجأمعين 

قد) ((0(( سبأمبر) (6 بأاريخ) العادي 

تقرر ما يلي):

املصادقة على الهبة التي تنجزت)

بمقأ�شى عقد عرفي بأاريخ)6)سبأمبر)

بقيمة) حصة  ((000 على) ((0((

ملكية) من  للواحدة  درهم  (100.00

لفائدة) الوهاب هاشمي  السيد عبد 

شقيقه السيد املصطفى هاشمي.

 7 الحصص  البند) ((6( البند)
قد) األسا�شي  القانون  من  )رتسما5))

الأقسيم) باملناسبة  تصبح  تغيرا 

كاآلتي):

هاشمي) مصطفى  السيد 

 10.000 تي) درهم  (100.000.00

حصة.

هاشمي) هشام  السيد 

160.000.00)درهم تي)1600)حصة.

هاشمي) سعاد  السيدة 

160.000.00)درهم تي)1600)حصة.

هاشمي) عائشة  السيدة 

160.000.00)درهم تي)1600)حصة.

هاشمي) حنان  السيدة 
160.000.00)درهم تي)1600)حصة.
هاشمي) اسماعيل  السيد 
160.000.00)درهم تي)1600)حصة.
السيدة ليلى ابريك ز جة هاشمي)
100.000.00)درهم تي)1000)حصة.
السيد مريم ملبوق ز جة هاشمي)
100.000.00)درهم تي)1000)حصة.
درهم) ((000.000.00 (: املجموع)

تي)0.000))حصة.
الباقي بد ن تغيير.

بكأابة) القانوني  الوضع  تم 
بسال) الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  ((0(( سبأمبر) (6 بأاريخ)

.39635
قصد النشر
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BARBARE ARICH
SARL AU

إعالن تأيسيس شركة
BARBARE ARICH(:(اسم الشركة

.SARL AU
الهدف اإلجأماعي):

)صالون حالقة.
 ( رقم) مأجر  (: اإلجأماعي) املقر 
رقم) حجي  سعيد  بأجزئة  املأواجد 

1074)طريق القنيطرة سال.
درهم) ((0000 (: رتسما5 الشركة)
 100 00))حصة من فئة) مقسمة 5)

درهم للسيد منعم اعريش.
التسيير):)السيد منعم اعريش.

بكأابة) القانوني  اإليداع  رقم 
بسال) اإلبأدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) الأجاري  السجل  (36535

.36677
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GR GREEN
SARL

إعالن تأسيس شركة
 GR GREEN (: الشركة) إسم 

.SARL
الهدف اإلجأماعي):
الدراسة الزراعية.

الزراعية  األعما5) األعما5 
املأنوعة.

تاجر آالت زراعية.
الوفاء) تجزئة  (: اإلجأماعي) املقر 
سليمان. سيدي  (11 رقم) (4 بلوك)
درهم) (90000 (: الشركة) رتسما5 
 100 900)حصة من فئة) مقسمة 5)

درهم للحصة الواحدة).
درهم) (100 فئة) من  حصة  (300

للسيد عبد هللا البر ك.
درهم) (100 فئة) من  حصة  (300

للسيد محمد بوسنين.
درهم) (100 فئة) من  حصة  (300

للسيدة اميمة دحاس.
التسيير):)

للسيدة اميمة دحاس.
)السيد محمد بوسنين.

السيد))عبد هللا البر ك.
الأجاري) بالسجل  الأقييد  رقم 
بسيدي) اإلبأدائية  املحكمة  ( لدى)

سليمان)3437.
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 LES TROIS FRERES
D’INTERMEDIATIONS

SARL
إعالن تعديالت بالشركة

تغيير التسمية
تغيير املقر اإلجأماعي

توسيع النشاط
 LES TROIS (: الشركة) اسم 
 FRERES D’INTERMEDIATION

.SARL
(: الشركة) إسم  تغيير 
 LES TROIS FRERES من)
 MAROC5 (D’INTERMEDIATION

.SALAF
 14 من) (: اإلجأماعي) املقر  تغيير 
الر2اط) (4 زنقة األشعري الشقة رقم)
إلى املحل الكائن بأجزئة الوفاء)شارع)
الفرح) حي  (354 رقم) رشيد  موالي 

القرية سال.
ليصبح) الشركة  نشاط  توسيع 

موضوعها اإلحأماعي هو):)
 سيط لعمليات االئأمان.
 سيط مأعدد الخدمات.

اإلستشارات اإلدارية.

بكأابة) القانوني:) اإليداع  رقم 
الأجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
الأجاري) السجل  (1(91(1 بالر2اط)

رقم)169)15.
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 Sté LA VILLA HASSAN
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 Siège(Social : 75, RUE(PATRICE
LUMUMBA, HASSAN(RABAT

مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
(،(0(( سبأمبر) (14 يوم) بالر2اط 
العام) الجمع  ملقأضيات   طبقا 
لشركة)) بالر2اط  املنعقد  االسأثنائي 
شركة) (LA VILLA HASSAN SARL
تمت) املحد دة  املسؤ لية  ذات 

املصادقة على ما يلــــــي):)
تفويت)340)حصة اجأماعية من)
100)درهم للحصة الواحدة من) فئة)
الكريم) عبد  تبوسعيد  السيد  طرف 
الى السيد حساني محسن اي مجموع)

الحصص التي يملكها.
اسأقالت) على  املصادقة  تمت 
من) الكريم  عبد  تبوسعيد  السيد 

مهامه كمسير لشركة.
محسن) حساني  السيد  تعين 
السيد) صحبة  لشركة  ثاني  كمسير 

عبد الكريم املرابط.
مالئمة القانون االسا�شي ملا سلف)

من الأغيرات املذكورة.
بكأابة) القانوني  االيداع  تم 
الأجارية) املحكم  لدى  الضبط 
بالر2اط يوم)0))سبأمبر)))0)،)تحت)

رقم)8056)1.
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HERBIER AYA
ش ذ م م ش  

املقر االجأماعي : مركز الالميمونة 
سوق األربعاء الغرب

رتسمالها : 100.000 درهم
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
األسا�شي) القانون  تم  ضع  قد 
املحد دة) املسؤ لية  ذات  لشركة 
5)تغسطس) ذات الشريك الوحيد في)

))0)،)مميزاتها هي كالأالي):
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شركة) (: الشكل القانوني للشركة)
ذات) املحد دة  املسؤ لية  ذات 

الشريك الوحيد.
.HERBIER AYA SARL(:(التسمية

بيع األعشاب) (: املوضوع الرئي�شي)
الطبية  نقل البضائع.

:)مركز الالميمونة) املقر االجأماعي)
سوق األربعائ الغرب.

املدة):)99)سنة.
مبلغ) في  حدد  (: الشركة) رتسما5 

100.000)درهم.
حصة) (1000 إلى) مقسمة 
درهم) (100 فئة) من  اجأماعية 

للواحدة.
توزع الحصص على الشكل الأالي):
مركز) منضور،) لكبيرة  السيدة 
 1000 األربعاء) سوق  لالميمونة 

حصة.
املجموع):)1000)حصة.

لكبيرة) السيدة  تعيين  (: اإلدارة)
الأعريف) لبطاقة  الحاملة  منضور،)

AD131610،)كمسير الشركة.
 قد تم اإليداع القانوني لقوانين)
بسوق) االبأدائية  باملحكمة  الشركة 
سبأمبر) (7 بأاريخ) الغرب،) األربعاء)

))0)،)تحت رقم)448.
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INTRO ASCENSEUR
SARL

عمارة 30 شقة 8 زنقة موالي احمد 
لوكيلي، حسان، الر2اط

تأسيس شركة محد دة املسؤ لية
بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بالر2اط)
بأاريخ))1)سبأمبر)))0)،)تم تأسيس)
محد دة) مسؤ لية  ذات  شركة 

خصائصها كالأالي):
 INTRO (: الشركة) تسمية 
ASCENSEUR،)شركة ذات مسؤ لية)

محد دة.
الهدف االجأماعي):)تركيب  إصالح)
الكهر2ائية) اآلالت  جميع   صيانة 

 امليكانيكية.
تركيب  صيانة  تشغيل املصاعد.

تعما5 مخألفة.

املقر االجأماعية):)عمارة)30)شقة)
زنقة موالي احمد لوكيلي حسان،) (8

الر2اط.
املدة):)99)سنة.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 
ما) سنة  كل  من  ديسمبر  (31 إلى)
تاريخ) من  تبأدئ  األ لى  السنة  عدا 

التسجيل إلى)31)ديسمبر)))0).
درهم) (10.000 (: رتسما5 الشركة)
مقسمة إلى)100)حصة من فئة)100 
كلها) الواحدة محررة  للحصة  درهم 

من طرف الشريكين.
السيد اهأوك مراد)50)حصة.

السيد حمدان فؤاد)50)حصة.
التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)
السيد اهأوك مراد ملدة غير محد دة.
الخالص) الر2ح  من  (%5 تقأطع)
لأكوين االحأياط القانوني مادام هذا)
األخير تقل من عشر الرتسما5 يقسم)
الباقي على الحصص بعد إزالة القيم)
املنقولة من جديد ت  املخصصة ألي)

احأياطي على حسب قرار الشركاء.
تم تسجيل الشركة لدى املحكمة)
الأجارية في الر2اط بأاريخ)3))سبأمبر)
الأجاري) السجل  رقم  تحت  (،(0((

.16(973
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STE MOBIKENT DESIGN
SARL AU

تصفية إغالق شركة
 STE MOBIKENT(إن تقرير شركة
رتسمالها) (،DESIGN SARL AU
درهم،) مقرها االجأماعي) (100.000
شارع كليفيا حي الرياض) (57 ب رقم)
تغسطس) (1( يوم) الر2اط  املنعقد 

))0)،)قرر ما يلي):
 STE الشركة) تصفية  إغالق 

.MOBIKENT DESIGN SARL AU
 AYTEN BAYRAM السيد) تبريئ 

كمصفي للشركة.
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
سبأمبر) ((6 الأجارية بالر2اط بأاريخ)

))0)،)تحت الرقم)9105)1.
للخالصة  الأذكير
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MADAM 8
شركة ذات مسؤ لية محد دة 

بمساهم  حيد
راسمالها : 10.000 درهم

املقر االجأماعي : 15 شارع األبطا5، 
رقم 4 تكدا5، الر2اط

السجل الأجاري : 55)134
بعد االضطالع على تقرير اإلدارة)
على الأقرير)  افق املساهم الوحيد،)
للشركة) املبكر  الحل  املذكور  قرر 
 تصفيتها  ديا اعأبارا من هذا اليوم.

اتباع) سيأم  الفترة،) هذه  خال5 
»الشركة) بتسمية) الشركة  اسم 
هذا) يظهر  تن  يجب  الأصفية«،) في 
جميع) في  املصفي  البيان  اسم 
املخصصة) الوثائق  املستندات 

ألطراف ثالثة.
مقر) تن  الوحيد  املساهم  قرر 
الصباح،) إقامة  في  ثابت  الأصفية 
(،7 مجموعة) (،5 عمارة إملشيل رقم)

حي يعقوب املنصور الر2اط.
تعيين) الوحيد  املساهم  قرر 
املزدادة بأاريخ) السيدة مريم سالم،)
انأيب فرنسا،) في  (1986 تكأو2ر) (14
الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحاملة 
في) PM836973،) الساكنة  رقم)
رياض األندلس،)عمارة)89،)رقم))1،)

حي الرياض،)الر2اط.
مدة) خال5  للشركة  كمصفية 

الأصفية.
سجل) في  تم  (: القانوني) اإليداع 
بأاريخ) بالر2اط  الأجارية  املحكمة 
رقم) تحت  (،(0(( 7))سبأمبر)

.1(916(
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STE CASA DE CHICAS
SARL

الرتسما5 االجأماعي : 100.000 
درهم

بأاريخ) عرفي  عقد  بموجب 
القانون) تم  ضع  (،(0(( 15)يوليو)
مسؤ لية) ذات  لشركة  االسا�شي 

محد دة مميزاتها كما يلي):

 STE CASA DE (: التسمية)

.CHICAS SARL

مدة قيام الشركة):)99)سنة ابأداء)

من تاريخ تأسيسها النهائي.

عمارة) لشركة  (: االجأماعي) املقر 
تكدا5،) سبو  زنقة  اد  (3 شقة) (58

الر2اط.

 100.000 (: االجأماعي) الرتسما5 

حصة) (1000 إلى) مقسم  درهم 

 100 حصة) كل  مقدار  اجأماعية 

درهم.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيدة مريم زريوح.

الغرض):)يكمن غرض الشركة في)

ما يلي):

الحالقة  الأجميل.

مواد الأجميل بجميع) بيع  شراء)

تنواعه.

رقم) تحت  القانوني  اإليداع  تم 

6666)1)باملحكمة الأجارية بالر2اط)

رقم) تحت  (،(0(( يوليو) ((6 بأاريخ)

السجل الأجاري)161787.
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VOLAILLE BOUREGREG
ش م م

الرتسما5 االجأماعي : 100.000 

درهم

املقر االجأماعي : الرقم 57) زنقة 

الطوقان حي كريمة سال

الغير) العام  الجمع  بمقأ�شى 

العادي املنعقد بأاريخ فاتح تغسطس)

 VOLAILLE(0)،)قرر شركاء)شركة((

BOUREGREG)ما يلي):

تصفية  إغالق الشركة):

العادي) الغير  العام  الجمع  قرر 

 VOLAILLE الشركة) تصفية 

بصفة) BOUREGREG) إغالقها 

نهائية.

إبراء)املصفي):

سيدي) السيد  املصفي  إبراء) تم 

املصطفى) الشرقا ي  السيد  هشام 

ازعوفي.
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للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( باملحكمة االبأدائية بسال بأاريخ)

سبأمبر)))0)،)تحت رقم)39661.
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FLEUR IMPORT EXPORT
ش م م

الرتسما5 االجأماعي : 100.000 

درهم

املقر االجأماعي : حي السالم قطاع 

11، اإلضافي الرقم 335، سال

الغير) العام  الجمع  بمقأ�شى 

يوليو) (19 بأاريخ) املنعقد  العادي 

 FLEUR شركة) شركاء) قرر  (،(0((

IMPORT EXPORT)ما يلي):

تصفية  إغالق الشركة.

العادي) الغير  العام  الجمع  قرر 

 FLEUR IMPORT الشركة) تصفية 

.EXPORT

 إعالقها بصفة نهائية.

إبراء)املصفي):

رحا5) السيد  املصفي  إبراء) تم 

املرابطي.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( باملحكمة االبأدائية بسال بأاريخ)

سبأمبر)))0)،)تحت رقم)39660.
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CCM CONSEILS

ش م م
رقم)136)شارع القاهرة الطابق األ 5 شقة رقم)

))كومطراف)1،)تمارة

الهاتف):)48)0537644

الفاكس):)0537644764

SOLAR HOUSE
SARL

تغيير مقر الشركة
بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ في فاتح)

قرر مسؤ 5 شركة) (،(0(( سبأمبر)

SOLAR HOUSE SARL)ما يلي):

العنوان) إلى  الشركة  مقر  تغيير 

الأالي):)املحل الأجاري رقم))،)الكائن)

بحي املنصور الذهبي زنقة ابو مو�شى)

االشعري رقم الدار)79،)بحي املسر ر)

)،)تمارة.

تحيين القانون األسا�شي للشركة.

الضبط) بكأابة  اإليداع  تم 

بأاريخ) بأمارة  االبأدائية  باملحكمة 

0))سبأمبر)))0)،)تحت رقم)8919.
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AUDIT(ACCOUNTING(&(ASSISTANCE

زنقة دكار العمارة رقم)5)الشقة رقم)13)الطابق)

الرابع املحيط الر2اط

RBT GESTION شركة
شركة ذات مسؤ لية محد دة

رتسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجأماعي : عمارة 30، الشقة 

8، زنقة موالي احمد الوكيلي، 

حسان، الر2اط

رقم السجل الأجاري : 997)16

تأسيس شركة
.RBT GESTION(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤ لية محد دة.

ملين،) محسن  السيد  (: الشركاء)

السيد ياسين ملين،)السيدة ملياء)بن)

كيران  االنسة ايناس ملين.

في) مقا 5  (: االجأماعي) الهدف 

املعامالت) األعما5 املخألفة  البناء،)

العقارية.

درهم) (10.000 (: رتسما5 الشركة)

مقسمة إلى)100)حصة من فئة)100 

درهم للحصة الواحدة.

من) ابأداء) سنة  (99 (: املدة)

الأأسيس النهائي.

(،30 عمارة) (: االجأماعي) املقر 

الشقة)8،)زنقة موالي احمد الوكيلي،)

حسان،)الر2اط.

الشركة) تسيير  سيأم  (: التسيير)

من طرف السيد ياسين ملين ملدة غير)

محددة.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الأجارية بالر2اط.

تم تحت) (: الأجاري) رقم السجل 

سبأمبر) ((6 بأاريخ) (16(997 رقم)

.(0((
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BFZ CONSULTING

زنقة دكار عمارة)5)رقم)6)املحيط

)الر2اط

REVOIR MAROC شركة
شركة ذات مسؤ لية محد دة

 ذات شريك منفرد
رتسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : عمارة 30، الشقة 
8، زنقة موالي احمد الوكيلي، 

حسان، الر2اط
رقم السجل الأجاري : 999)16

تأسيس شركة
.REVOIR MAROC(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
شريك) محد دة  ذات  مسؤ لية 

منفرد.
الشركاء):)السيد ناصر عبد الحق.

في) مقا 5  (: االجأماعي) الهدف 
البناء،) مقا 5  املخألفة،) األشغا5 

الترصيص.
رتسما5 الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
من) ابأداء) سنة  (99 (: املدة)

الأأسيس النهائي.
(،30 عمارة) (: االجأماعي) املقر 
الشقة)8،)زنقة موالي احمد الوكيلي،)

حسان،)الر2اط.
التسيير):)سيأم تسيير الشركة من)
طرف السيد ناصر عبد الحق ملدة غير)

محددة.
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الأجارية بالر2اط.
تم تحت) (: الأجاري) رقم السجل 
سبأمبر) ((6 بأاريخ) (16(999 رقم)

.(0((
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شركة كنديا بالستيك
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

راسمالها : 00.000) درهم
املقر االجأماعي : مزانين تجزئة رقم 
4 - الحي الصناعي - سيدي بيبي 

اشأوكة تيت باها
العام) الجمع  ملقأضيات  طبقا 
االسأثنائي املؤرخ في)8))يوليو)))0)،)
لشركة كنديا بالستيك تم املصادقة)

على ما يلي):

تعيين السيد زميزم عثمان  السيد)
حزاز كما5 كمسيرين للشركة ملدة غير)

محددة.
القانون) من  (43 البند) تغيير 

األسا�شي.
تسئلة مخألفة.

بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبأدائية بانزكان)
))0)،)تحت رقم) 6))سبأمبر) بأاريخ)

.1855
بمثابة مقأطف  2يان

املسير
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شركة بيو بالستيك
شركة ذات املسؤ لية املحد دة
راسمالها : 1.000.000 درهم

املقر االجأماعي : د ار إحشاش 
سيدي بيبي اشأوكة ايت باها

العام) الجمع  ملقأضيات  طبقا 
االسأثنائي املؤرخ في)7))يوليو)))0)،)
املصادقة) تم  بالستيك  بيو  لشركة 

على ما يلي):
حسن) منوادر  السيد  تعيين 
 السيد حزاز كما5 كمسيرين للشركة)

ملدة غير محددة.
القانون) من  (43 البند) تغيير 

االسا�شي.
تسئلة مخألفة.

بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبأدائية بإنزكان)
))0)،)تحت رقم) 6))سبأمبر) بأاريخ)

.1854
بمثابة مقأطف  2يان

املسير
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ATLAS ARC PROJET
ش م م

الرتسما5 االجأماعي : 10.000 درهم
املقر االجأماعي : مراكش، شارع عبد 
الكريم الخطابي إقامة جواد عمارة 

109، شقة رقم 43، الطابق 3
سجل) موثق،) عقد  بمقأ�شى 
(،(0(( تغسطس) (9 بمراكش بأاريخ)
لشركة) األسا�شي  القانون  تم  ضع 
ش م م على) (ATLAS ARC PROJET

الشكل الأالي):
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 ATLAS ARC (: الشركة) تسمية 
PROJET)ش م م.

كراء) (: الهدف االجأماعي للشركة)
 شراء)العقارات.

املقر االجأماعي للشركة):)مراكش،)
إقامة) الخطابي،) الكريم  عبد  شارع 
(،43 رقم) شقة  (،109 عمارة) جواد،)

الطابق)3.
مبلغ) في  حدد  (: الشركة) راسما5 
 100 إلى) مقسمة  درهم  (10.000
100)درهم) حصة اجأماعية من فئة)
الشركاء) من قبل  الواحدة،) للحصة 

 بشكل كامل.
 50 خان) ت زمي  السيدة سعدية 

حصة اجأماعية.
 50 خان) شاهين  كشور  السيدة 

حصة اجأماعية.
مجموع):)100)حصة اجأماعية.

في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
تقييدها) تاريخ  من  ابأداء) سنة  (99

بالسجل الأجاري بمراكش.
:)تسير الشركة من) تسيير الشركة)
خان) شاهين  كشور  السيدة  طرف 

مسيرة للشركة ملدة غير محد دة.
السنة االجأماعية):)تبأدئ السنة)
االجأماعية من فاتح يناير  تنأهي في)

31)ديسمبر من كل سنة.
 قد تم اإليداع القانوني للشركة)
الأجارية) باملحكمة  الضبط  بكأابة 
(،(0(( سبأمبر) ((6 بأاريخ) بمراكش 
عدد) 0)1397،) تحت  رقم) تحت 

9195)1)من السجل الأجاري.
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3F AKNOUL
راسمالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : د ار املرح اكنو5، 
تازة

تشطيب
خاص) توقيع  ذي  عقد  بموجب 
بأاريخ)6))سبأمبر)))0)،)قرر شركاء)
الأصفية) قفل  اكنو5  (3F شركة)

للشركة.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
بأازة) االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
يوليو) ((1 بأاريخ) (357 رقم) تحت 

.(0((
بمثابة مقأطف  2يان
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EUREKA PARTICIPATION
RC(CASABLANCA : 431187

بمقأ�شى املحضر الجمع لقرارات)
بأاريخ) املنعقد  الوحيد  الشريك 
تم اتخاد القرارات) (،(0(( 8))يوليو)

الأالية):
تحويل) عملية  على  مصادقة 
التي) الحصص  مجموع  املساهمة 
في) اليوسفي  مر ان  السيد  يملكها 
 AFRIQUE-ETANCHEITE شركة)
 EUREKA القابضة) الشركة  لصالح 

.PARTICIPATION
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 
رقم) تحت  (،(0(( 8)سبأمبر)

.8371(7
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 HAEND HOLDINGS
MOROCCO

شركة ذات مسؤ لية محد دة 
بشريك  حيد

في)) املؤرخ  عرفي،) عقد  بموجب 
البيضاء،) بالدار  ((0(( سبأمبر) (14
مسؤ لية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
تكمن) بشريك  حيد،) محد دة 

مميازتها في مايلي):
 HAEND HOLDINGS(:(التسمية
MOROCCO)،)شركة ذات مسؤ لية)

محد دة بشريك  حيد
زنقة) (،03 (: االجأماعي) املقر 
يوسف،) موالي  شارع  آيت  رير،)

الدارالبيضاء.
الهدف االجأماعي):

املالية) األ راق  محفظة  إدارة 
 السندات الصادرة عن اي شخص)

معنوي.
دراسة  اإلنعاش  التسيير جميع)

األعما5 املأعلقة بالشركة ت  بالغير،
املعامالت) جميع  تعم،)  بشكل 
الأجارية  الصناعية  املالية)
املأعلقة) املنقولة   املنقولة  غير 
بشكل مباشر ت  غير مباشر باألشياء)
تن) يحأمل  التي  ت   تعاله،) املذكورة 
تعزز تحقيقها  تطويرها،) كذلك تي)

تيا) مشاركة مباشرة ت  غير مباشرة،)

ت ) الشركات  جميع  في  شكلها،) كان 

الهدف) نفس  لديها  التي  املؤسسات 

االجأماعي ت  تسعى لأحقيق تهداف)

مماثلة ت  ذات صلة.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)

 Alexander Richard BOURNE

رقم) إنجليزي  السفر  لجواز  الحامل 

كمسير  حيد للشركة) (1(3135464

لفترة غير محددة.

في) ( الشركة) مدة  حددت  (: املدة)

99)سنة،)  ذلك إبأداء)من تسجيلها)

بالسجل الأجاري.

 100.000 (: الشركة) رتسما5 

حصة) (1000 إلى) مقسمة  درهم،)

للحصة) (100 درهم) مائة  ( فئة) من 

الواحدة اململوكة من طرف الشريك)

 Alexander Richard(((الوحيد السيد

السفر) لجواز  الحامل  (BOURNE

إنجليزي رقم)3135464)1.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)دجنبر.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء،) ذلك) بالدار  الأجارية 

تحت عدد) ((0(( )))سبأمبر) بأاريخ)

.838673
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MARBAH ACCOUNTING SARL

 CONSEIL & SAISIE

OFFSHORE
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تمت) (،(0(( سبأمبر) (6 بالر2اط يوم)

لشركة) الأأسي�شي  القانون  صياغة 

بشريك  حيد،) املسؤ لية  محد دة 

لها الخصائص الأالية):

 CONSEIL( &( SAISIE (: التسمية)

.OFFSHORE

اإلدارية،) االستشارات  (: الهدف)

االستشارات الأجارية.

شارع فا5) (،11 (: املقر االجأماعي)

الطابق) (،10 رقم) شقة  عمير   لد 

الثاني،)تكدا5 الر2اط.

من تاريخ) سنة ابأداء) (99 (: املدة)
تأسيس الشركة.

الراسما5):)حدد في مبلغ)100.000 
درهم.

الشركة) تسيير  عهد  (: اإلدارة)
للسيد طارق كنون.

سبأمبر إلى) (( من) (: السنة املالية)
غاية)31)ديسمبر.

القانوني  تسجيل) اإليداع  تم 
الشركة بالسجل الأجاري للمحكمة)
سبأمبر) ((6 الأجارية بالر2اط بأاريخ)

))0)،)تحت رقم)9148)1.
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STE E-SELECT MAROC
SARL

رقم السجل الأجاري : 1)5)16
تكوين شركة محد دة املسؤ لية

بالر2اط) مؤرخ  محضر  بمقأ�شى 
بأاريخ)11)تغسطس)))0)،)تم  ضع)
القوانين األساسية لشركة محد دة)

املسؤ لية ذات املميزات الأالية):
الهدف):)االسأيراد  الأصدير.

الأجارة.
مقا 5 الخدمات.

املقر):)عمارة رقم)30،)شقة رقم)8 
شارع موالي احمد الوكيلي،)حسان،)

الر2اط.
بما) املا5  رتس  حدد  (: املا5) رتس 

قدره)10.000)درهم.
غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)

محد دة من طرف):)هند تبو حيدة.
بكأابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالر2اط) الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم) (،(0(( سبأمبر) (7 بأاريخ)

.1(8486
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STE ARABLISH
SARL

رقم السجل الأجاري : 513)16
تكوين شركة محد دة املسؤ لية

بالر2اط) مؤرخ  محضر  بمقأ�شى 
تم  ضع) (،(0(( يوليو) ((0 بأاريخ)
القوانين األساسية لشركة محد دة)

املسؤ لية ذات املميزات الأالية):



18727 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

الهدف):)االستشارات اإلدارية.

30،)شقة رقم) عمارة رقم) (: املقر)

الوكيلي،) احمد  موالي  شارع  (،8

حسان،)الر2اط.
بما) املا5  رتس  حدد  (: املا5) رتس 

قدره)100.000)درهم.

غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)

محد دة من طرف):

عدنان مسأور.

سوليفان غاري.

بكأابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالر2اط) الأجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) (،(0(( سبأمبر) (6 بأاريخ)

.1(8469
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MSABEN
SARL

الرتسما5 االجأماعي : 500.000 

درهم

املقر االجأماعي : 16، عمارة 11 

شارع الحسن الثاني، سال الجديدة، 

سال

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

(،(0(( يوليو) فاتح  بأاريخ  املؤرخ 

 MSABEN SARL شركة) قرر شركاء)

مصابن ش م م ما يلي):

تحويل املقر االجأماعي إلى):)شارع)

الحسن الثاني إقامة ياسمينة عمارة)

ب الطابق الثالث رقم)88،)تمارة.

النظام) من  (4 املادة) تعديل 

األسا�شي.

بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بسال بأاريخ)19)سبأمبر)))0)،)تحت)
رقم))3958.
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STE ANK PRO-TECH
SARL AU

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 

تم  ضع) (،(0(( تغسطس) (10  

ذات) لشركة  االسا�شي  القانون 

مسؤ لية محد دة بشريك  حيد):

ANK PRO-TECH)ش) (: التسمية)
م م،)ش  .

برمجيات  2رامج) بيع  (: الهدف)
الكمبيوتر،)تاجر تجهزة الكمبيوتر.

األمل) حي  (370 (: االجأماعي) املقر 
عين عودة،)تمارة.

من تاريخ) سنة ابأداء) (99 (: املدة)
تأسيس الشركة.

في) حدد  (: االجأماعي) الراسما5 
 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000
100)درهم) حصة اجأماعية من فئة)

للواحدة،)مجزت كالأالي):
 1000 عنكري) محمد  السيد 
حصة اجأماعية من فئة)100)درهم.

السيد) طرف  من  الشركة  تسيير 
لبطاقة) الحامل  عنكري  محمد 
(،AD(03943(الأعريف الوطنية رقم
حي األمل) (،370 بالدار رقم) الساكن 

عين عودة،)تمارة.
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
سبأمبر) ((( االبأدائية بأمارة بأاريخ)

))0)،)تحت رقم)8949.
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MY SAC
SARL

تأسيس شركة
بالر2اط) مسجل  عقد  بمقأ�شى 
تم  ضع) (،(0(( سبأمبر) ((7 يوم)
ذات) لشركة  االسا�شي  القانون 
بالخصائص) املحد دة  املسؤ لية 

الأالية):
.MY SAC(:(التسمية

30،)شقة) املقر االجأماعي):)إقامة)
زنقة موالي احمد لوكيلي حسان،) (8

الر2اط.
املدة):)99)سنة.

صناعة) (: الشركة) موضوع 
األكياس الورقية  القماشية.

 100.000 (: الشركة) ما5  راس 
درهم.

عبد) السيد  إلى  تسند  (: التسيير)
لبطاقة) الحامل  رحمان  الرحيم 
 AD14(651 الوطنية) الأعريف 
الحامل) الصديق  ضيح   السيد 
الوطنية) الأعريف  لبطاقة 

.AD(66315

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
سبأمبر) ((( الأجارية بالر2اط بأاريخ)

))0)،)تحت الرقم)9037)1.
الأجاري) بالسجل  الأقييد  رقم 

عدد)9)9)16.
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ائأمانية)MSCOS)ش م م
عمارة)14)شقة)5))زنقة تزكزا تكدا5،)الر2اط

الهاتف):)9)06611606

SOKATEP
SARL

بمقأ�شى عقد عرفي محرر بأاريخ)
نظام) تكوين  تم  (،(0(( سبأمبر) (7
املسؤ لية) ذات  لشركة  تسا�شي 

املحد دة خصائصها كالأالي):
.SOKATEP SARL(:(التسمية

الهدف) الشركة  تمارس  (: الهدف)
الأالي):

التهيئة) تشغا5  مخألف  مقا لة 
 الأعمير.

تأجير جميع معدات البناء.
بيع مواد البناء) العقاقير.

شارع السيام) (5 (: املقر االجأماعي)
ديور) (1 رقم) الشقة  األ 5  الطابق 

الجامع،)الر2اط.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
تاريخ تقييد) سنة من  (99 (: املدة)

الشركة بالسجل الأجاري.
 500.000 (: راس املا5 االجأماعي)
حصة قيمة) (5000 درهم مقسم إلى)

كل  احدة)100)درهم.
تم تعيين السيدة كوثر) (: التسيير)
عزيز) ت رحر د  درحمان  السيد 
كمسيرين) محمد  درحمان   السيد 

للشركة  ملدة غير محد دة.
خصم) بعد  (: القانوني) االحأياط 
االحأياط) تأسيس  تجل  من  (%5
القانوني الفائض يوزع حسب قرار)

الشريك الوحيد.
قد تم بكأابة) (: القانوني) اإليداع 
بالر2اط) الأجارية  باملحكمة  الضبط 
))0)،)تحت رقم) 7))سبأمبر) بأاريخ)

.1(9167
عن النسخة  النص
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SOCOGESTION SARL

مكتب الدراسات والحسابات واالستشارة

1 زنقة أفغانستان رقم 4، حي املحيط، الرباط

OPTIMISM CAR
SARL AU

بأاريخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
8)سبأمبر)))0))بالر2اط،)تم تأسيس)
ذات) شركة  كار،) ت 2أميزم  شركة 
املحد دة  خصائصها) املسؤ لية 

كالأالي):
كار) ت 2أميزم  (: الشركة) اسم 

.OPTIMISM CAR SARL AU
مضمون الشركة):)كراء)السيارات)

بد ن سائق.
 ( رقم) بفيال  قبو  (: الشركة) مقر 

زنقة عنابية حي الرياض الر2اط.
راسما5 الشركة):)100.000)درهم)
 100 حصة بيمة) (1000 مقسمة إلى)
كلها بحوزة السيد سحيسح) درهم،)

هشام.
تسيير الشركة):)تم تعيين السيدة)
بوزيان زكية كمسيرة  حيدة للشركة.
تر2اح الشركة):)بعد خصم)5%)من)
األر2اح يودع الباقي في تصرف الشريك)

الوحيد.
تم تحت رقم) (: الأجاري) السجل 
 (0(( سبأمبر) ((6 بأاريخ) (16(995

باملحكمة الأجارية بالر2اط.
للبيان  االستشارة
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STE AGRI OTMAS
SARL

راسمالها : 10.000 درهم
مقرها االجأماعي : شارع سيبويه 

حرشة كامبير، جرسيف
املصادقة على هبة الحصص 

االجأماعية
تعيين مسير جديد

الجمع) ملقأضيات  طبقا 
 (5 في) املؤرخ  االسأثنائي  العام 
بأاريخ) ))0)) املسجل  تغسطس)
رقم) تحت  (،(0(( سبأمبر) (8
 R E 2 0 2 2 0 0 0 2 5 1 2 5 0 9 8 1 ،

))OR(531/(0،)تقرر ما يلي):
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الحصص) هبة  على  املصادقة 
االجأماعية  2الأالي تم تغيير الفصلين)
من القانون األسا�شي للشركة) (8 (7

كما يلي):
الفصل)7):)املساهمات

البرني�شي خليد)500.))درهم.
 (.500 تمين) محمد  البرني�شي 

درهم.
البرني�شي عثمان)500.))درهم.
البرني�شي اسية)500.))درهم.

الفصل)8):)الحصص
البرني�شي خليد)5))حصة.

البرني�شي محمد تمين)5))حصة.
البرني�شي عثمان)5))حصة.
البرني�شي اسية)5))حصة.

زكية) برني�شي  السيدة  اسأقالة 
 تعيين البرني�شي خليد مسيرا للشركة)
تغيير) تم  محد دة  2الأالي  غير  ملدة 
القانون) من  (16 (15 الفصلين)

االسا�شي.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية) باملحكمة  الضبط 
(،(0(( 14)سبأمبر) بجرسيف بأاريخ)

تحت رقم)1395/))0).
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 STE ESPACE VERT DE
GUERCIF

SARL
راسمالها : 110.000 درهم

مقرها االجأماعي : شارع سيبويه 
حرشة كامبير، جرسيف

املصادقة على هبة الحصص 
االجأماعية

تعيين مسير جديد
الجمع) ملقأضيات  طبقا 
في املؤرخ  االسأثنائي   العام 
))0)) املسجل) تغسطس) ((4  
تحت) (،(0(( سبأمبر) (8 بأاريخ)
 RE2022000251350981، رقم)

))OR(53(/(0،)تقرر ما يلي):
الحصص) هبة  على  املصادقة 
االجأماعية  2الأالي تم تغيير الفصلين)
من القانون األسا�شي للشركة) (8 (7

كما يلي):

الفصل)7):)املساهمات
البرني�شي خليد)7.500))درهم.

 (7.500 تمين) محمد  البرني�شي 
درهم.

البرني�شي عثمان)7.500))درهم.
البرني�شي اسية)7.500))درهم.

الفصل)8):)الحصص
البرني�شي خليد)75))حصة.

البرني�شي محمد تمين)75))حصة.
البرني�شي عثمان)75))حصة.
البرني�شي اسية)75))حصة.

زكية) برني�شي  السيدة  اسأقالة 
 تعيين البرني�شي خليد مسيرا للشركة)
تغيير) تم  محد دة  2الأالي  غير  ملدة 
القانون) من  (16 (15 الفصلين)

االسا�شي.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية) باملحكمة  الضبط 
(،(0(( 14)سبأمبر) بجرسيف بأاريخ)

تحت رقم)1396/))0).
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STE BERN’S OLIVERS
SARL

راسمالها : 3.150.000 درهم
مقرها االجأماعي : جماعة ملريجة 

د ار ت الد عي�شى، جرسيف
املصادقة على هبة الحصص 

االجأماعية
تعيين مسير جديد

الجمع) ملقأضيات  طبقا 
 (6 في) املؤرخ  االسأثنائي  العام 
بأاريخ) ))0)) املسجل  تغسطس)
رقم) تحت  (،(0(( سبأمبر) (8
 R E 2 0 2 2 0 0 0 2 5 1 1 5 0 9 8 1 ،

))OR(531/(0،)تقرر ما يلي):
الحصص) هبة  على  املصادقة 
تغيير) تم  االجأماعية  2الأالي 
الفصلين)7) 8)من القانون األسا�شي)

للشركة كما يلي):
الفصل)7):)املساهمات

البرني�شي خليد)708.900)درهم.
 315.000 البرني�شي عبد الرحمان)

درهم.
 708.700 تمين) محمد  البرني�شي 

درهم.

البرني�شي عثمان)708.700)درهم.
البرني�شي اسية)708.700)درهم.

الفصل)8):)الحصص
البرني�شي خليد)7089)حصة.

 3150 الرحمان) عبد  البرني�شي 
حصة.

 7087 تمين) محمد  البرني�شي 
حصة.

البرني�شي عثمان)7087)حصة.
البرني�شي اسية)7087)حصة.

زكية) برني�شي  السيدة  اسأقالة 
 تعيين البرني�شي خليد مسيرا للشركة)
تغيير) تم  محد دة  2الأالي  غير  ملدة 
القانون) من  (16 (15 الفصلين)

االسا�شي.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية) باملحكمة  الضبط 
(،(0(( 14)سبأمبر) بجرسيف بأاريخ)

تحت رقم)1397/))0).
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LOALOAT AL BOUGHAZ
بالقنيطرة) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
مسؤ لية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
محد دة بشريك  حيد  التي تحمل)

الخصائص الأالية):
 LOALOAT AL (: التسمية)

.BOUGHAZ
 SARL A.U(:(الصيغة القانونية

الهدف االجأماعي):
مقا 5 بناء) تشغا5 مخألفة.

منعش عقاري.
تسيير تجاري صناعي   فالحي.

رتسما5 الشركـة):)100.000))درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل الأالي):
(: علوي) يزيدي  عثمان  السيد 

1000)حصة.
من) ابأداء) سنة  (99 (: املدة)
الأأسيس النهائي تي من تاريخ  ضع)

السجل الأجاري.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األ لى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

شارع تنوا5) ((3 (: املقر اإلجأماعي)
 4 رقم) مكأب  (11 فلوري) إقامة 

ميموزة القنيطرة.
املسير:)عثمان يزيدي علوي.

رقم السجل الأجاري):)1)666.
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 KHADAMAT HAMMOU
LILBINAA

بالقنيطرة) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
مسؤ لية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
محد دة بشريك  حيد  التي تحمل)

الخصائص الأالية):
 KHADAMAT (: التسمية)

.HAMMOU LILBINAA
 SARL A.U(:(الصيغة القانونية

الهدف االجأماعي):
مقا 5 بناء) تشغا5 مخألفة.

تاجر مواد بناء.
االسأيراد  الأصدير.

رتسما5 الشركـة):)100.000))درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل الأالي):
السيد محمد حمو):)1000)حصة.
من) ابأداء) سنة  (99 (: املدة)
الأأسيس النهائي تي من تاريخ  ضع)

السجل الأجاري.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األ لى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
شارع تنوا5) ((3 (: املقر اإلجأماعي)
 4 رقم) مكأب  (11 فلوري) إقامة 

ميموزة القنيطرة.
املسير:)محمد حمو.

رقم السجل الأجاري):)66639.
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ALGEBRA COMPUTING
حــل  الشــركـة

بموجب عقد عرفي مؤرخ بالر2اط)
تم حــل) ((0(( تغسطس) (03 بأاريخ)
 ALGEBRA COMPUTING الشركة)
املحد دة،) املسؤ لية  ذات  شركة 
 قد تم تعيين السيد سفيان بوشعرة)

كمسؤ لين) بوشعرة  نعمان   السيد 

عن حل الشركة املذكورة).
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بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 

في) الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 (0(( سبأمبر) (19 ( بأاريخ) الر2اط 

السجل) رقم  (1(8906 رقم) تحت 

الأجاري)7)1306.
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 ABAMED AFRICASIE

CONSULTING

تأسيس شركة
بالر2اط)) عرفي  عقد  بمقأ�شى 

املسؤ لية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

) التي تحمل) املحد دة بشريك  احد)

الخصائص الأالية)):

 ABAMED AFRICASIE(:(التسمية

.CONSULTING

.SARL AU(((:(((الصيغة))القانونية

الهدف االجأماعي):)

مقا 5 الخدمات.

)))منظم حفالت،)الأكوين املسأمر

اسأيراد   تصدير.

رتسما5 الشركـة):)100.000))درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل الأالي):

 السيد تحمد صالح الدين العبادي

1000)حصة.

من) ابأداء) سنة  (99 (: املدة)

الأأسيس النهائي تي من تاريخ  ضع)

السجل الأجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األ لى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

طابق) (05 رقم) (: اإلجأماعي) املقر 

زنقة ضاية عوا تكدا5) (11 عمارة) ((

الر2اط.

الدين) صالح  تحمد  املسير):)

العبادي.

رقم السجل الأجاري):)893)16.
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STE MAGISTRAL TRAVAUX
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : HAY

 FIFDAOUES(APPT(N° 228

TEMARA

االسأثنائي) العام  الجمع  إثر  على 

الشريك) قرر  ((0(( ماي) (30 بأاريخ)

الوحيد للشركة ما يلي):

السيد بلقا�شي) (: تفويت حصص)

من) حصة  (1000 يفوت) محمد  بن 

بشركة) للحصة  درهم  (100 فئة)

عبد) السيد  إلى  ترافو  مجيسأغا5 

يمألك) تصبح  الذي  نواري  الرزاق 

مجيسأغا5) بشركة  حصة  (1000

ترافو.

بن) بلقا�شي  السيد  اسأقالة 

الشركة  تعيين) تسيير  من  محمد 

كمسير) نواري  الرزاق  عبد  السيد 

جديد للشركة ملدة غير محد دة.

تحيين القانون األسا�شي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالر2اط بأاريخ))19)سبأمبر)

))0))تحت رقم)8901.
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 NORTH AFRICA TOBACCO

 COMPANY - SARL
شركة محد دة املسؤ لية

رتسمالها 0.000.000) درهم

 مقر الشركة : زنقة الفراشات
 رقم )7، لوازيس، 0103) –

الدار البيضاء

س.ت. : 6773)) – ت.ج. 

36376)40 - ت. م . للمقا لة  

00010(353000096

الزيادة في رتسما5 الشركة
عادي) غير  قرار  بموجب  (- (I

يوليو) (10 للشريك الوحيد مؤرخ في)

 NORTH AFRICA للشركة) ((0((

 TOBACCO COMPANY - NATC

ذات) املسؤ لية  محد دة  شركة 

في الزيادة  قرار  تم  شريك  حيد،)

مبلغ عشرين) من  الشركة  رتسما5  (
إلى) درهم  (((0.000.000( مليون)
مليون  تربعمائة) خمسة  عشرين 
درهم،) (((5.440.000(  تربعين تلف)
تكيدة،) ديون  مع  بمقاصة   ذلك 
 سائلة  مسأحقة تجاه الشركة.)))))))))))))))))))
في) الزيادة  لهذه  تمثيال  (- (II
إحداث) باإلضافة،) قرر  الرتسما5،)
تلف  تربعمائة)) تربعة  خمسين 
من) للشركة  تابعة  حصة  ((54400(

فئة مائة))100))درهم لكل حصة.
من) (8 ( (7 البندين) تعديل  تم 
النظام األسا�شي ملا يقأضيه القانون.
كما قام الشريك الوحيد باعأماد)
النظام األسا�شي الجديد الذي يأخذ)
الأعديالت) مجموع  االعأبار  بعين 

الحاصلة.)
القانوني) اإليداع  انجاز  تم  (- (III
الأجارية) باملحكمة  الضبط  بكأابة 
بالدار البيضاء،)في)7)سبأمبر)))0)،)

تحت رقم)836930.        
عن موجز   بيان
اإلدارة املسيرة

السيد تنطونيو بونس كابار ص
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Directs Conseils Maroc
شركة خبرة الحسابات  الأدقيق  االستشارة)

الدار البيضاء،))353)زا ية شارع محمد)
الخامس  شارع املقا مة

 TERRA NEXUM 
SARL AU

 شركة محد دة املسؤ لية
ذات شريك  حيد

رتسمالها 0.000) درهم
مقر الشركة : الدار البيضاء، زنقة 

إبراهيم نخعي رقم )6 
س.ت. الدار البيضاء، رقم 388051 

– ت.ج. رقم 4905191)
ت.م. للمقا لة رقم 

001946066000051
نقل مقر الشركة

I)-)بموجب قرار غير عادي للشريك)
 (0(0 نوفمبر) (19 ( الوحيد املؤرخ في)
شركة) (»TERRA NEXUM« للشركة)
محد دة املسؤ لية))للشريك الوحيد،)

تم قرار نقل مقر الشركة):)

من الدار البيضاء،)شارع بوركون)

إقامة بانا رقم)167.

إبراهيم) زنقة  البيضاء،) الدار  إلى 

نخعي رقم))6.  

بالأالي،)تعديل البند)4)من النظام)

األسا�شي.

القانوني) اإليداع  انجاز  تم  (- (II

الأجارية) باملحكمة  الضبط  بكأابة 

 (0(( مارس) (16 في) بالدار البيضاء،)

تحت رقم)07)770.        
عن موجز   بيان

اإلدارة املسيرة

مهدي تريكي
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 .Directs Conseils Maroc S.A.R.L

شركة محد دة املسؤ لية

رتسمالها))10.000)درهم

مقر الشركة):)الدار البيضاء،)353)زا ية شارع)

محمد الخامس  شارع املقا مة

 SOCIETE DE COFFRE FORTS

ET D’ALARME
.COFAL – S.A.R.L

شركة محد دة املسؤ لية

 رتسمالها 1.000.000,00 درهم

مقر الشركة : الدار البيضاء، زنقة 

ت سامة ابن زيد رقم 84 - املعاريف

س.ت. الدار البيضاء رقم 49517 - 

ت.ج. رقم 1000789 – ت.م.5.

رقم 5000046)0015365

تفويت حصص تابعة للشركة 
تعديالت النظام األسا�شي

(،(0(0 ديسمبر) (9 بأاريخ) (-I

تشهد الجمع العام غير العادي بهبة)

حصص تابعة للشركة الذي تم بين):)

 Halima( تازي) حليمة  السيدة 

(،(ABD ALI((ز جة عبد العالي((TAZI

 مغر2ية الجنسية،)مزدادة في)8))يوليو

بالدار) الساكنة  بالقنيطرة    (1950

ابن صميم)) زنقة  (،07-09 البيضاء،)

 حي السالم،)الحاملة))لبطاقة الأعريف

لثالثة االف) (G91415 الوطنية رقم)

 (3933(  تسعمائة  ثالثة  ثالثين)

حصة تابعة للشركة.
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 Samir( العالي) السيد سمير عبد 
سبأمبر) (14 في) مزداد  (،(ABD ALI
سنغالي) السنغا5،) (– بلوكا) (1947
البيضاء،) بالدار  الساكن  الجنسية،)
09-07،)زنقة ابن صميم))حي السالم،)
رقم التسجيل  لبطاقة  (  الحامل)
لسبعمائة  ثالثة) (BE 03659Y  

 ثالثين))733))حصة تابعة للشركة.
 Imad( العالي) عبد  عماد  السيد 
مزداد مغربي الجنسية،) (،(ABD-ALI 
1979)بسال،)الساكن) ( 13)نوفمبر) في)
حسن) محج  (،4 البيضاء،) بالدار 
 السكأاني،)حي كوتيي،)الحامل))لبطاقة
؛) (BK 309986 رقم) التسجيل 
 (667( ( لسأمائة  سبعة  سأين)

حصة تابعة للشركة.
 اهبين جميعا،)من جهة.

 Mourad((السيد مراد عبد العالي  
ABDALI)،)مغربي الجنسية،)مزداد في)
بالدار البيضاء،) (198( تغسطس) (1(
  الساكن بها))زنقة نورماندي رقم)43 –
حي راسين،)الحامل لبطاقة الأعريف)

.BK3(6653(الوطنية رقم
املوهوب له من جهة تخر

»تقدمات«) (6 البندين) تم تعديل 
النظام) من  الشركة«) »رتسما5  (7 

األسا�شي بما يقأضيه األمر.
بكأابة) اإليداع  انجاز  تم  (- (II
بالدار) الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت)))))) ((0(1 يناير) ((( في) البيضاء،)

رقم)338)76.
عن موجز   بيان

اإلدارة املسيرة،)سمير عبد العالي))يليه توقيع)
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Directs Conseils Maroc
شركة خبرة الحسابات  الأدقيق  االستشارة)
مقر الشركة):)353)زا ية شارع محمد الخامس)

 شارع املقا مة

 YOUPACK 
Sarl au

شركة محد دة املسؤ لية
 ذات شريك  حيد

رتسمالها 10.000 درهم
مقر الشركة : الدار البيضاء، 

املنطقة الصناعية أل الد صالح 
قطاع I3S تجزئة رقم 79

س.ت. الدار البيضاء رقم 55)476 
– ت.ج. رقم 31330)47

ت. م . 
00(6(3198000047  
تعديل تسمية الشركة

اعأماد نظام تسا�شي جديد
مؤرخ) عرفي  عقد  ( بموجب) (- (I
 (0(1 يناير) (5 بأاريخ) بالدار البيضاء)
قرر الشريك الوحيد للشركة املسماة)
شريك) ذات  ش.م.م.) (YOUPACK

 حيد):
الشركة) تسمية  بأعديل  بالقيام 
فصاعدا) اآلن  من  سأصبح  التي 
شريك) ذات  ش.م.م.) (YOUPACK

 حيد.
باعأماد نظام تسا�شي جديد الذي)
املأخذ،) القرار  االعأبار  بعين  يأخذ 
 ذلك بد ن إحداث شخص معنوي)

جديد.
تم إنجاز اإليداع القانوني بكأابة)
بالدار) الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت) ((0(1 يناير) ((8 في) البيضاء،)

رقم)763141.        
عن موجز   بيان
اإلدارة املسيرة

عال5 مراك�شي بن جعفر
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 STE FONCIERE CFC
S.A

شركة مساهمة
تحويل الشركة الى شركة مساهمة
املصادقة على القانون االسا�شي 

الجديد للشركة 
اسأقالة مسير  حيد

تعيين مأصرفين
تثبيت تعيين مراقب حسابات في 

مهامه
اخأيار طريقة ممارسة االدارة العامة

تعيين رئيس مدير عام  تحديد 
صالحياته

تحديد صالحيات الرئيس املدير 
العام

تعيين كاتبة املجلس االداري
املخألط) العام  الجمع  قرر 
املنعقد االسثتنائي  العادي 

(،(0(( سبأمبر) (8 اسأثنائيا بأاريخ) (

(،FONCIERE CFC املسماة) للشركة 

محد دة،) مسؤ لية  ذات  شركة 
درهم،) ((5(.700.000 راسمالها)

مقرها االجأماعي بالدارالبيضاء،)برج)

حي كازا انفا الحي) (،57 تجزئة) (،CFC

الحسني):

املسؤ لية) ذات  الشركة  تحويل 

املحد دة الى شركة مساهمة.

االسا�شي) القانون  على  املصادقة 

الجديد للشركة املساهمة.

الأحويل النهائي للشركة الى شركة)

مساهمة.

اسأقالة) االعأبار  بعين  تخذ 

مهامه) من  ابراهيمي  سعيد  السيد 

كمسير  حيد للشركة.

املسماة) الشركة  تعيين 

 CASABLANCA FINANCE CITY

AUTHORITY S.A.،)ممثلة من طرف)

ابراهيمي  السيدة) سعيد  السيد 

 6 ملدة) كمأصرفين،) املرز قي  ليماء)

سنوات،)تي الى اجأماع الجمع العام)

العادي للمدا لة في حسابات السنة)

املالية)7)0).
املاغيري) مكأب  تعيين  تثبيت 

السيد) طرف  من  ممثل   شركاؤه 

كمراقب) مهامه  في  املاغيري  عصام 

تي) سنوات،) (3 ملدة) حسابات،)

العادي) العام  الجمع  اجأماع  الى 

املالية) السنة  في حسابات  للمدا لة 

.(0(4
ت 5) في  االداري  املجلس  قرر 

سبأمبر) (8 بأاريخ) املنعقدة  جلسأه 

 : (0((

للشركة) العامة  االدارة  تكون  تن 
االداري) املجلس  ( رئيس) طرف  من 

 يحمل لقب رئيس مدير عام.

ابراهيمي) سعيد  السيد  تعيين 

 6 ملدة) للشركة،) عام  مدير  كرئيس 

سنوات مع جميع الصالحيات.

البرنو�شي) منا5  السيدة  تعيين 

 6 ملدة) االداري  للمجلس  ككاتبة 

سنوات.

السيد) بامضاء) ملزمة  الشركة 

سعيد ابراهيمي بصفأه رئيس مدير)

عام.

بكأابة) القانوني  االيداع  تم 

الأجارية) باملحكمة  الضبط 

سبأمبر) ((1 بأاريخ) بالدارالبيضاء)

))0)،)تحت رقم)838405.
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ائأمـانيـة))تكنيـك تسيسطـانـس ش.ذ.م.م.

111),)شـارع  لـي العهـد)

طنجـــة

 STE GUANTER TRANSIT
 SARL

رتسمالها : 400.000  درهم  

مقرها اإلجأماعي : طنجة، شارع عبد 

هللا الهبطي، عمارة اإلسماعلية، 

الطابق األ 5 رقم 37

س.ت :  445)1

محـضـر) ( قـرارات) ( بـمـوجـب)

الجـمع))العام))الغير العادي))للشركاء))

ماي) ((5 ( بـأـاريـخ) ( بطنجة) ( الـمـنـعقد)

كوانتر) (« املسماة) للـشركـة  (،(0((
رتسـمـالـهـا) ( ش.ذ.م.م.«) طرانزيت 

مــقـرهـا االجــأـمـاعـي)) درهـم،) (400.000

الهبطي،) هللا  عبد  شارع  بطنجة،)

عمارة اإلسماعلية،)الطابق األ 5 رقم)

37،)تقرر ما يلي):

حصة) (40 تفويت) على  املوافقة 

درهم) (100 ( فئة) من  إجأماعية 

املكأتبة  املسددة) الواحدة  للحصة 

مقابلها  التي تمت من طرف):)

السيد كريستيان بيس))0))حصة)

بيطا) (« الشركة) لفائدة  اجأماعية))

طرانس ش.ذ.م.م.«

 (0( ر يز) إسبيرانس  السيدة 

(« لفائدة الشركة) ( حصة اجأماعية))

بيطا طرانس ش.ذ.م.م.)»

توفيق) السيد  املسيرين  مواصلة 

بناني   السيد جان باتريك تنطونيو)

كمسيرين) منصبهما  في  ر دريكيز 

للشركة)»)كوانتر طرانزيت ش.ذ.م.م.«)

هكذا، محد دة.)   غير  ملدة  ذلك    
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إللزام) كاف  تحدهما  توقيع  فإن  (

الشركة اتجاه األغيار،)  بالأالي تغيير)

مقأضيات الفصو5))7)،))8)) ))9)) 

من القانون األسا�شي للشركة  تحيين)

النظام األسا�شي للشركة.

لــدى)) ( الـقانوني) ( اإليداع) تم 

بـأـاريخ) ( بطنجة) ( الـأـجـارية) ( املـحـكـمـة)

رقم)) تحت  (،(0(( سبأمبر) ((1

.(57588
))))))))))مقأطف   بيان النشر)))))))))

)ائأمانية تكنيك تسيسطانس)))
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ائـأمـانـية))تكـنيك تسـيسـطـانس

111،))شـارع  لـي الـعـهـد

طـنـجـة

 STE MIPARADISE 
 SARL

تأسيس الشركة
بـأطوان) عـرفـي  عـقــد  بـمـوجـب 

تـم  ضع) (،(0(( سبأمبر) (16 بـأـاريـخ)

ذات) للشركـة  األسـاسـي  الـقانـون 

مـسـؤ لـيـة مــحــد دة ذات الـخصـائـص)

الـأالـية):

الـتـسـمـية)):)ميبراديز.

الـشـكل))):)))شـركــة ذات مـسـؤ لـيـة)

مـحـد دة.

الشبه) املنأجات  بيع  ( (: الـهــدف)

املكمالت) طبية    صيدلية  الشبه 

الجمالية  مركز) الرعاية  الغذائية،)

الأجميل.

 1 تطوان،) ( (: االجأماعـي) الـمـقر 

شارع الجيش امللكي.

)الـمـدة))))):))99)سنة.)

في)) تبأدئ  (: االجأماعية) السنة 

دجنبر مـن) (31 يناير   تنأهي في) ( فاتح)

كل سنة عدا السنة األ لى تبأدئ عند)

الأأسيس.)

الرتسما5) حدد  (: الرتسـما5)

درهم،) (100.000 في) االجأماعي 

1000)حصة إجأماعية) مقسمة على)

للحصة) ( درهم) (100 ( ( ( ( ( ( من فئة)

تحريرها  تسديدها) تم  (، الواحدة)

برمتها عند اإلكأأاب.)

الشركاء)):)السيد حسن البوزيدي)
..... 500)حصة اجأماعية.)

 500 (..... العلوي) السيدة رشيدة 
حصة اجأماعية.

السيدة) الشركة  يدير  (: اإلدارة) (
غير) ملدة  ( ذلك) العلوي    رشيدة 

محد دة.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة اإلبأدائية بأطوان)
))0)،)تحت رقم) )))سبأمبر) بأاريخ)

1957،)سجل تجاري عدد)17))3.
)))مـقـأـطـف   بـيـان للـــنــشــر))))))))))))))))

))ائـأمـانـية))تكـنيك تسـيسـطـانس
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 STE JORF PETROLEUM
STORAGE

شركة مساهمة
مقرها االجأماعي : تجزئة الأوفيق، 

الطابق 5 سيدي معر ف 
الدارالبيضاء

السجل الأجاري رقم : 68977)
تعيين مأصرفين

العادي) العام  الجمع  بمقأ�شى 
على) (،(0(( يونيو) (17 في) املؤرخ 
الساعة)10) نصف صباحا،)تم اتخاذ)

قرار تعيين كمأصرفين بالشركة):
مساهمة) شركة  سمير،) شركة 
)شركة قيد الأصفية القضائية مع)
يمثلها سنديك) اسأمرار االسغال5)،)
عبد) السيد  القضائية  الأصفية 
سنوات) (3 ملدة) الصفدي،) الكبير 
بشأن) العام  الجمع  نهاية  في  تنأهي 
البيانات املالية للسنة املالية املنتهية)

في)31)ديسمبر)4)0).
شركة) بتر 5  اينوف   شركة 
مساهمة،)مسجلة بالسجل الأجاري)
بالدارالبيضاءن تحت رقم)77)106،)
السيدة) الدائمة  ممثلتها  تمثلها 
مغر2ية) بومزابرا،) هي  خديجة 
الوطنية) للبطاقة  حاملة  الجنسية،)
9)شارع) املقيمة ب) (،IB173797 رقم)
الدارالبيضاء) (،1 رقم) الشقة  تثينا،)
3)سنوات تنأهي في نهاية الجمع) ملدة)
للسنة) املالية  البيانات  بشأن  العام 

املالية املنتهية في)31)ديسمبر)4)0).

تم االيداع القانوني بالدارالبيضاء)
رقم) تحت  (،(0(( يوليو) ((6 بأاريخ)

.83(314
بمقأ�شى مقأطف  2يان
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 STE TARIQ AL HARIR
SARL

الأعديل في القانون االسا�شي
خلق ملحقة تابعة للشركة

العادي) الغير  العام  الجمع  قرر 
TARIQ AL HARIR،)املنعقد) لشركة)

بأاريخ)16)تغسطس)))0))ما يلي):
من) للشركة  تابعة  ملحقة  خلق 
اجل إنأاج املالبس في العنوان الأالي):
كزناية) مدشر  بوخالف  جماعة 
االر�شي) الطابق  (4940 تجزئة) ب  (1

طنجة.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
سبأمبر) (13 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0)،)تحت رقم)9841.
بمثابة مقأطف  2يان
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STE SAFA SOLUTION
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
بالر2اط،)بأاريخ فاتح سبأمبر)))0)،)
قد تم تاسيس شركة ذات املسؤ لية)

املحد دة بشريك  حيد.
 STE SAFA (: التسمية)

.SOLUTION
الطرز،) (: االجأماعي) الهدف 

الفصالة  الخياطة عالية الجودة.
راسما5 الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
 1000 (.. السالمي) فد ى  السيد 

حصة.
من) ابأداء) سنة  (99 (: املدة)
الأاسيس النهائي تي من تاريخ  ضع)

السجل الأجاري.
من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

اال لى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

املقر):)رقم)313)د ار ابراهمة عامر)

بوقناد5 سال.

املسير):)السيدة فد ى السالمي.

(: الأقييد بالسجل الأجاري) ( رقم)

36757)باملحكمة االبأدائية بسال.
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STE KAMARI PLANTES
SARL AU

تأسيس شركة
بالناظور) عرفي  عقد  بموجب 

تم  ضع) (،(0(( يوليو) ((0 بأاريخ)

 STE لشركة) االسا�شي  القانون 

(،KAMARI PLANTES SARL AU

محد دة) مسؤ لية  ذات  شركة 

بشريك  حيد.

 STE KAMARI (: التسمية)

.PLANTES SARL AU

اسأيراد  تصدير الزهور)) (: الهدف)

 النباتات  االجهزة املنزلية.

 2صفة عامة،)كل الخدمات ذات)

الصلة مباشرة باالهداف املشار اليها)

تعاله ا  القادرة على توسيع  تطوير)

الشركة.

في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)

تاسيسها) تاريخ  من  ابأداء) سنة  (99

النهائي.

راسما5 الشركة):)100.000)درهم)

موزع على)1000)حصة من فئة)100 

درهم كالأالي):

 1000 (... حافظ) قمري  السيد 

حصة.

املجموع)...)1000)حصة.

تسيير الشركة):)عين السيد قمري)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  حافظ 

محددة.

تجزئة العمران) (: املقر االجأماعي)

تم) الناظور  سلوان  (1(70 رقم)

االيداع القانوني باملحكمة االبأدائية)

(،(0(( تغسطس) (9 يوم) بالناظور 

تحت رقم)4055.

155 P
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STE PAKDINA

.S.A.R.L  A 

تـأسيـس شركة
بالناظور)) عـرفي  عـقد  بمـوجب 

تم) (،(0(( تغسطس) (8 بأـاريخ)

لشركـة))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ( االسا�شي) القانون   ضع 

STE PAKDINA SARL A.Uشركـة)

ذات مسؤ ليـة محد دة).

 STE PAKDINA SARL(:((التسميـة

.A.U

تعبئة))   ( تغليف) ( ( ( (: الهـدف)

املنأوجات))الغذائية.)

الغذائية)) املنأوجات  ( توزيع)

بالجملة   الأقسيط.)))

الخدمات)) كل  (، عامـة)  2صفـة 

ذات صلـة مبـاشرة باألهـداف املشـار)

إليـها تعـاله ت  القـادرة على توسيـع  )

تطـوير الشركـة).

في) الشركـة  مـدة  حـددت  ( (: املـدة)

من تـاريخ تـأسيسـها) سنـة إبـأداء) (99

النهـائي).

رتسمـا5 الشركـة):)100.000)درهـم)

مـوزع على)))))1000))))حصـة)))من فئة)

100)درهم))كالأـالي):

    1000 (..... )السيد بنجدي))جما5)

حصـة.

)املجـمـوع):)))1000)))حصـة).

السيد))) عـين  (: الشركـة) تسـييـر 

بنجدي جما5)))))كمسير))للشركة ملـدة)

غـير محـددة)).

تيا ت)) ( تجزئة) (: االجأمـاعي) املـقر 

العر ي)) (339 رقم) ( الجديد)  العر ي 

الناظور.

تم اإليـداع القـانوني باملحكمـة) ( ( ( (

االبأدائية بالناظور))يـوم)13)يسبأمبر)))

الأجاري) السجل  رقم  تـحت  ( ((0((

 . (4609
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STE STEELAFORM
شركة ذات مسؤ لية محد دة

بشريك  حيد
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : زا ية زنقة طارق 
ابن زياد  ابي زرعة عمارة ت 1 االهرام  

ب مكأب رقم 5 القنيطرة
الجمع) محضر  بمقأ�شى 
سبأمبر) ((0 يوم) املنعقد  االسأثنائي 
الوحيد) الشريك  قرر  (،(0((
املحد دة) املسؤ لية  ذات  للشركة 
 100.000 راسمالها) »ستيلفورم«،)
االجأماعي) مقرها  درهم  الكائن 
ابن) طارق  زنقة  زا ية  ( بالقنيطرة،)
زياد  ابي زرعة عمارة ت)1)االهرام))ب)

مكأب رقم)5.
عدنان) مقأبيل  السيد  تعيين 
 السيدة االدري�شي سكينة كمسيرين)
عن) عوضا  للشركة  ذلك  جديدين 
السيدين عبيزة تيمن  غوتي يوسف)

املسأقلين.
على اثر ما سبق تم تعديل الفصل)

)1)من القانون االسا�شي للشركة.
كأابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
االبأدائية) باملحكمة  الضبط 
(،(0(( 6))سبأمبر) بالقنيطرة بأاريخ)

تحت رقم)66)9.
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STE SALANAS METAL
شركة ذات مسؤ لية محد دة

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجأماعي : القنيطرة بلوك 3 
جناح د اقامة االمل ) مأجر رقم 17 

ساكنية
بأاريخ) ( املحرر) بمقأ�شى املحضر 
املصادقة) تقرر  ((0(( سبأمبر) ((3

على ما يلي):
السالم) عبد  عدار  السيد  قرر 
 السيد بوكنوش حسن تفويت جميع)
من) املأكونة  الشركة  في  حصصهم 
لكل  احد) اجأماعية  حصة  (1000
الى) اجأماعية،) حصة  (500 منهم)
السيد بوعزيز حسن،) 2الأالي يصبح)
السيد بوعزيز حسن الشريك الوحيد)

للشركة.

اسأقالة السيد عدار عبد السالم)

جميع) من  حسن  بوكنوش   السيد 
قرر) كما  للشركة  كمسيران  مهامهم 

السيد) تعيين  للشركة  العام  الجمع 

للبطاقة) الحامل  حسن  بوعزيز 

(،W18809 رقم) الوطنية  الأعريف 

املسير الوحيد للشركة  قد تم بذلك)

تحيين القانون االسا�شي للشركة.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

محد دة) مسؤ لية  ذات  شركة  الى 

بشريك  حيد.

بالسجل) ( القانوني) االيداع  تم 

االبأدائية) للمحكمة  الأجاري 

(،(0(( 6))سبأمبر) بالقنيطرة بأاريخ)

تحت رقم)683)9.
بمثابة مقأطف  2يان

املسير
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STE ORINTHOUSE
SARL

شركة ذات مسؤ لية محد دة
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي :  18 زنقة عمر ابن 

العاص اقامة الهدى مكأب رقم )1 

القنيطرة

تفويت حصص اجأماعية
 تعيين مسير جديد

الجمع) محضر  بمقأ�شى 

لشركة) العادي  الغير  العام 

ذات) شركة  (،ORIENTHOUSE

املسؤ لية املحد دة تقرر ما يلي):

املصادقة على تفويت)500)حصة)

100)درهم للحصة) اجأماعية بقيمة)

لفائدة) في ملك السيد تيمن ساري،)

السيد املهدي بنمرز ك.

املصادقة على تفويت)500)حصة

درهم) (100 بقيمة) اجأماعية 

فوزية) السيدة  ملك  في  للحصة 

املهدي) السيد  لفائدة  االدري�شي 

بنمرز ك.
قبو5 اسأقالة السيد ايمن ساري)

 تعيين السيد املهدي بنمرز ك مسير)

 حيد للشركة ملدة غير محد دة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
السجل) بالقنيطرة،) االبأدائية 

الأجاري رقم)55683.
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STE TRV CONSTRUCTION
SARL AU

شركة ذات مسؤ لية محد دة
بشريك  حيد

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجأماعي :  3) زنقة انوا5 
عمارة فلوري 11 مكأب رقم 4 

ميموزا القنيطرة
تفويت حصص اجأماعية

 تعيين مسير جديد
العام) الجمع  محضر  بمقأ�شى 
 STE TRV لشركة) العادي  الغير 
ذات) شركة  (،CONSTRUCTION
بشريك  حيد) املحد دة  املسؤ لية 

تقرر ما يلي):
 1000 تفويت) على  املصادقة 
درهم) (100 بقيمة) اجأماعية  حصة 
للحصة في ملك السيد حمزة املؤدن،)

لفائدة السيدهشام بنمرز ك.
حمزة) السيد  اسأقالة  قبو5 
هشام) السيد  املؤدن  تعيين 
ملدة) للشركة  مسير  حيد  بنمرز ك 

غير محد دة.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
السجل) بالقنيطرة،) االبأدائية 

الأجاري رقم)1)543.
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 STE WEST MOROCCO
WORKS
SARL AU

شركة ذات مسؤ لية محد دة 
بشريك  حيد

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجأماعي : زا ية زنقة احمد 
شوقي  محمد غرنيط بلوك Cاقامة 
اللمون فا5 فلوري مكأب رقم 7 

القنيطرة
تاسيس شركة
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مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
بالقنيطرة،)تم  ضع القانون االسا�شي)
املحد دة) املسوؤلية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  بشريك  حيد 

الأالية):
 STE WEST (: التسمية)

.MOROCCO WORKS SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤ لية محد دة بشريك  حيد.
زنقة) زا ية  ( (: االجأماعي) املقر 
C احمد شوقي  محمد غرنيط بلوك)
اقامة اللمون فا5 فلوري مكأب رقم)

7)القنيطرة.
لوازم) بيع  (: الشركة) موضوع 

املكأب بالأقسيط.
بنصف) يبيع  مسأورد  تاجر 

الجملة.
ت ) املخألفة  االشغا5  في  املقا لة 

البناء).
راسما5) حدد  (: الشركة) راسما5 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
اجأماعية) حصة  (1000 الى) مقسم 

بقيمة)100)درهم للواحدة.
املدة):)99)سنة.

السيد) الى  تسند  (: التسيير)
.ACHEJAI MOHAMED AMINE

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر.

الأجاري) بالسجل  الأقييد  ( رقم)
باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)66657.
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STE OUTLET BLANCO
 SARL

شركة ذات مسؤ لية محد دة 
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : الطابق االر�شي 
58) زنقة املصطفى املعاني 

الدارالبيضاء
تاسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) تم  ضع  بالدارالبيضاء،)
املسوؤلية) ذات  لشركة  االسا�شي 

املحد دة ذات املواصفات الأالية):

 STE OUTLET (: التسمية)
.BLANCO SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤ لية محد دة.

الطابق) ( (: االجأماعي) املقر 
زنقة املصطفى املعاني) ((58 االر�شي)

الدارالبيضاء.
املالبس) بيع  (: الشركة) موضوع 

الجاهزة بالأقسيط.
االسأيراد  تصدير.

راسما5) حدد  (: الشركة) راسما5 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
اجأماعية) حصة  (1000 الى) مقسم 

بقيمة)100)درهم للواحدة.
املدة):)99)سنة.

السيد زكريا) الى  تسند  (: التسيير)
االدري�شي.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر.

الأجاري) بالسجل  الأقييد  ( رقم)
بالدارالبيضاء) االبأدائية  باملحكمة 

تحت رقم)555577.
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STE LB CONTRACTORS
 SARL

شركة ذات مسؤ لية محد دة 
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي :6) زا ية زنقة 
ابي زرعة عمارة A اقامة الرضوان 

مكأب رقم 7 لقنيطرة
تاسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) تم  ضع  بالقنيطرة،)
املسوؤلية) ذات  لشركة  االسا�شي 

املحد دة))ذات املواصفات الأالية):
 STE LB (: التسمية)

. CONTRACTORS  SARL
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤ لية محد دة.
زا ية زنقة) ((6 ( (: املقر االجأماعي)
الرضوان) اقامة  (A عمارة) زرعة  ابي 

مكأب رقم)7)القنيطرة.
في) املقا لة  (: الشركة) موضوع 
االشغا5 املخألفة ت  البناء) املقا لة)

في نقل البضائع.

راسما5) حدد  (: الشركة) راسما5 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
اجأماعية) حصة  (1000 الى) مقسم 

بقيمة)100)درهم للواحدة.
املدة):)99)سنة.

تسند الى السيد زكرياء) (: التسيير)
لعمش  السيد يونس بوهو.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر.

الأجاري) بالسجل  الأقييد  ( رقم)
باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)66635.
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STE ITAL ETIQUETTE
 SARL

شركة ذات مسؤ لية محد دة 
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : 5) شارع يعقوب 
املنصور اقامة ياسمين مكأب رقم 3 

القنيطرة
تاسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) تم  ضع  بالقنيطرة،)
املسوؤلية) ذات  لشركة  االسا�شي 

املحد دة))ذات املواصفات الأالية):
 STE ITAL ETIQUETTE(:(التسمية

. SARL
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤ لية محد دة.
املقر االجأماعي):))5))شارع يعقوب)
املنصور اقامة ياسمين مكأب رقم)3 

القنيطرة.
االسأيراد) ( (: الشركة) موضوع 

 تصدير.
راسما5) حدد  (: الشركة) راسما5 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
اجأماعية) حصة  (1000 الى) مقسم 

بقيمة)100)درهم للواحدة.
املدة):)99)سنة.

تسند الى السيدة ليلى) (: التسيير)
لعبيد) الحسنية  لعبيد  السيدة 
 السيد هشام لعبيد  السيد خاليد)

لعبيد  السيدة هدى لعبيد.
من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

الأجاري) بالسجل  الأقييد  ( رقم)

باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)66579.
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STE FRESH PUFF

 SARL

شركة ذات مسؤ لية محد دة 

راسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجأماعي : 15 زنقة سبو 

مركز املعامالت الشوب مكأب رقم ) 

الطابق الخامس القنيطرة

تاسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�شى 

القانون) تم  ضع  بالقنيطرة،)

املسوؤلية) ذات  لشركة  االسا�شي 

املحد دة))ذات املواصفات الأالية):

 STE FRESH PUFF (: التسمية)

. SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤ لية محد دة.

زنقة سبو) (15 ( (: املقر االجأماعي)

مركز املعامالت الشوب مكأب رقم)) 

الطابق الخامس القنيطرة.

الأجارة) ( (: الشركة) موضوع 

االلكتر نية

راسما5) حدد  (: الشركة) رتسما5 

الشركة في مبلغ)10.000)درهم مقسم)

الى)100)حصة اجأماعية بقيمة)100 

درهم للواحدة.

املدة):)99)سنة.

تسند الى السيد رئيف) (: التسيير)

عبد الوهاب.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

الأجاري) بالسجل  الأقييد  ( رقم)

باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)66687.
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 STE TRAVEL TO LEARN
MALTA

شركة ذات مسؤ لية محد دة 
راسمالها : 30.000 درهم

مقرها االجأماعي : 15 زنقة سبو 
مركز املعامالت الشوب مكأب رقم ) 

الطابق الخامس القنيطرة
تفويت حصص اجأماعية

 تعيين مسير جديد
العام) الجمع  محضر  بمقأ�شى 
 TRAVEL TO لشركة) العادي  الغير 
ذات) شركة  (، (LEARN MALTA

املسؤ لية املحد دة تقرر ما يلي):
حصة) (50 املصادقة على تفويت)
100)درهم للحصة) اجأماعية بقيمة)
ريز ،) كريسأوفر  السيد  ملك  في 

لفائدة السيدة خلود بوكور.
حصة) ((5 املصادقة على تفويت)
100)درهم للحصة) اجأماعية بقيمة)
في ملك السيد مهدي شرنوبي،)لفائدة)

السيدة خلود))بوكور.
تعيين السيدة خلود بوكور مسيرة)

جديدة للشركة.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
رقم) تحت  بالقنيطرة  االبأدائية 

)61)9)بأاريخ))1)سبأمبر)))0).
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STE REMINDEV
شركة ذات مسؤ لية محد دة 

بشريك  حيد
مقرها االجأماعي : الر2اط اكدا5 
زنقة بهت عمارة 6 الشقة رقم 11

العام) الجمع  محضر  بمقأ�شى 
 REMINDEV لشركة) العادي  الغير 
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة  (،

بشريك  حيد،))تقرر ما يلي):
قرر الشريك الوحيد رفع راسما5)
الى) درهم  (10.000 من) الشركة 
 465 باضافة) درهم  ذلك  (56.500

حصة جديدة.
خفض) الوحيد  الشريك  قرر 
درهم) (56.500 الشركة من) راسما5 
 65 بازالة) درهم  ذلك  (50.000 الى)

حصة اجأماعية.

تحويل املقر االجأماعي من الر2اط)
تكدا5 زنقة بهت عمارة)6)الشقة رقم)
11)الى رقم)8)الطابق اال 5 مجموعة)

سنبلة حي الأقدم الر2اط.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

الأجارية بالر2اط.
السجل الأجاري رقم)731)9.
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 QATAR LOGISTICS
ALQATARIA

شركة ذات املسؤ لية املحد دة 
بشريك  احد

رتسمالها : 100.000 درهم
 املقر االجأماعي : رقم 48 شقة 
رقم )1، الطابق الثاني، شارع 

سعيد الدا دي  زنقة محمد قاسم، 
القنيطرة 

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
بالقنيطرة،)تم  ضع القانون األسا�شي)
املحد دة) املسؤ لية  ذات  لشركة 
بشريك  احد ذات املواصفات الأالية):

 QATAR LOGISTICS (: التسمية)
.ALQATARIA

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤ لية املحد دة بشريك  احد.

شقة) (48 رقم) (: االجأماعي) املقر 
شارع) الثاني،) الطابق  (،1( رقم)
سعيد الدا دي  زنقة محمد قاسم،)

القنيطرة.
موضوع الشركة):

املقا لة في نقل املسأخدمين)؛
البضائع  طنيا) نقل  في  املقا لة 

 د ليا.
رتسما5) حدد  (: الشركة) رتسما5 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
اجأماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

بقيمة)100)درهم للواحدة.
املدة):)99)سنة.

طه) السيد  إلى  تسند  (: التسيير)
بيحو.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر.

الأجاري) بالسجل  الأقييد  تم 
باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)66671.
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 KOUFABDER
SARL AU
تعديالت

بمقأ�شى محضر الشريك الوحيد)
لشركة) ((0(( يوليو) (6 في) املؤرخ 
الكائنة) (KOUFABDER SARL AU
املركز الأجاري) (A6 محل) (X ب بلوك)
تسواق السالم،)حي الرياض،)الر2اط)

قرر الشريك الوحيد ما يلي):
قرر) (: الشركة) نشاط  تغيير  (- (1
الشريك الوحيد تغيير نشاط الشركة)
من تجارة الشكوالتة  الحلويات إلى)
املجهزة) الأجارية  للمحالت  مؤجر 

 تسيير العقارات الأجارية.
األسا�شي) القانون  تعديل  (- ((
الأعديالت) بإدخا5  :) ذلك  للشركة)
يقأضيه) ملا  الذكر   فقا  السالفة 

القانون.
كأابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالر2اط) الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم) ((0(( سبأمبر) ((6 بأاريخ)

.1(91((
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مكأب األسأاذ عبد الصمد شباك
موثق بمدينة برشيد

303،)شارع محمد الخامس،)تجزئة نصر هللا،)
إقامة نصر هللا،)الطابق الثاني،)رقم)5،)برشيد

الهاتف):)61 )6 )3 ))05

 FORSSA PROMOTION
IMMOBILIERE

 SARL AU
تأسيس

محرر) رسمي  عقد  بمقأ�شى  (- (I
الصمد) عبد  األسأاذ  طرف  من 
بأاريخ) برشيد  بمدينة  موثق   شباك 
1))سبأمبر))))0)،)تم تأسيس شركة)
ذات مسؤ لية محد دة بشريك  حيد)

باملواصفات الأالية):)
 FORSSA (: التسمية)

.PROMOTION IMMOBILIERE

املقر االجأماعي):)17)الزنقة))،)حي)
القونة،)برشيد)6100).  

النشاط):)اإلنعاش العقاري.
درهم) (100.000 (: الرتسما5)
حصة اجأماعية) (1000 مقسمة إلى)
من فئة)100)درهم للحصة الواحدة.

1000)حصة للسيدة) (: الحصص)
ر2يعة بن سلطانة الشريكة الوحيدة.

بن) محمد  �شي  السيد  (: التسيير)
سلطانة.

II)-)اإليداع القانوني):)تم باملحكمة)
6))سبأمبر) االبأدائية ببرشيد بأاريخ)

))0))تحت رقم)964. 
مقأطف  2يان

اإلدارة
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 STE QUALITY BEAN  
MOROCCO

SARL AU
 شركة محد دة املسؤ لية 

ذات شريك  احد
رتسمالها : 30.000.000 درهم
بلوك ) تمرسيط، تزر ، الحي 

الصناعي تيت ملو5، إنزكان
س.ت إنزكان رقم 6199

عادي) غير  عام  جمع  بموجب 
منعقد في)30)يونيو)))0)،) الذي تم)
 (0(( يوليو) ((9 تسجيل محضره في)
تم اإلشهاد على تغيير تعريف الشريك)
االندماج) نتيجة  الواقع،) في  الوحيد 
 Van Oers(عن طريق استيعاب شركة
في) الوحيدة  الشريكة  (Holding B.V
 Van Oers شركة) قبل  من  الشركة 
القانون) ذات  شركة  (Holding B.V
ت ر ،) (18.000 رتسمالها) الهولندي،)
الكائن مقرها االجأماعي براند م)10) 
- 4671)ت.ز-)دانألور،)هولندا،)املقيدة)
الأجارية) بالغرفة  الأجاري  بالسجل 
(،CCI51753405 رقم) تحت  بهولندا 
بها كشريكة) إن هذه األخيرة معترف 
 حيدة جديدة بدال  عوضا عن األ لى.)
األسا�شي) النظام  تحيين  تم   2الأالي،)
األسا�شي) النظام  على  إذا   املوافقة 
املعاد تنقيحه بأاريخ)30)يونيو)))0)،)

 املسجل نفسه في)9))يوليو)))0).
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لهذه) القانوني  اإليداع  إنجاز  تم 

باملحكمة) الضبط  بكأابة  العقود 

االبأدائية بإنزكان بأاريخ)9))تغسطس)

))0))تحت رقم)1661.
عن إعالن،

املسير
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ORIAGO PROMO  
 SARL

رتسمالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : شارع لال تسماء 

مجموعة 6 الرقم 353 الطابق 

 الثاني، سيدي مومن الجديد، 

الدار البيضاء

بالدار) عرفي  عقد  بمقأ�شى 

 (0(( تغسطس) (30 بأاريخ) البيضاء)

تنشأت القوانين النظامية لشركة ذات)

املسؤ لية املحد دة باملميزات الأالية):

بر مو«) »ا رياغو  (: التسمية)

.ORIAGO PROMO SARL(ش.ذ.م.م

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤ لية املحد دة.

الهدف):)

األعما5) مخألف  من   املقا لة 

ت  البناء)؛

منعش عقاري.

يوم) من  ابأداء) سنة  (99 (: املدة)

حالة) في  عدا  ما  النهائي  الأأسيس 

الفسخ املسبق ت  الأمديد.
رتسما5) حدد  (: الشركة) رتسما5 

درهم) (100.000 بقيمة) الشركة 

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسم 

100)درهم للحصة الواحدة اكأأبت)

 حررت بالكامل   زعت كما يلي):

 500 زعري) اإلله  عبد  السيد 

حصة)50.000)درهم)؛

 500 العدناني) املعطي  السيد 

حصة)50.000)درهم)؛

 100.000 حصة) (1000 املجموع)

درهم.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

زعري  السيد) اإلله  عبد  السيد 

املعطي العدناني ملدة غير محد دة.

كما لهم حق بيع شراء)رهن جميع)

املنقولة) املمألكات  ت   العقارات 

بها  فرضها) املنقولة  الأعهد   غير 

 تخصيصها لجميع اإلدارات العامة)

املنظمات) الخاصة،) كذلك  ت  

املصرفية التي لها توقيعهما الوحيد.

السنة االجأماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

تم اإليداع القانوني بمصلحة كأابة)

الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار)

 (0(( سبأمبر) ((0 بأاريخ)  البيضاء)
 تحت رقم)838187) 2السجل الأجاري)

تحت رقم)555847.
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RANIA OFFICE  
 SARL

رتسمالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : شارع لال تسماء 

مجموعة 6 الرقم 353 الطابق 

 الثاني، سيدي مومن الجديد، 

الدار البيضاء

بالدار) عرفي  عقد  بمقأ�شى 

 (0(( سبأمبر) ((0 بأاريخ) البيضاء)

تنشأت القوانين النظامية لشركة ذات)

املسؤ لية املحد دة باملميزات الأالية):
ا فيس«) »رانيا  (: التسمية)

.RANIA OFFICE SARL(ش.ذ.م.م

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤ لية املحد دة.

الهدف):)

املكاتب،) )تأجير  العقارات) تأجير 

املسأودعات،)املحالت الأجارية...))؛

منعش عقاري.

يوم) من  ابأداء) سنة  (99 (: املدة)

حالة) في  عدا  ما  النهائي  الأأسيس 

الفسخ املسبق ت  الأمديد.
رتسما5) حدد  (: الشركة) رتسما5 

درهم) (100.000 بقيمة) الشركة 

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسم 

100)درهم للحصة الواحدة اكأأبت)

 حررت بالكامل   زعت كما يلي):

حصة) (500 السيد كريم عشيك)

50.000)درهم)؛

 500 الغضبان) سكينة  السيدة 
حصة)50.000)درهم)؛

 100.000 حصة) (1000 املجموع)
درهم.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)
السيد كريم عشيك  السيدة سكينة)

الغضبان ملدة غير محد دة.
كما لهم حق بيع شراء)رهن جميع)
املنقولة) املمألكات  ت   العقارات 
بها  فرضها) املنقولة  الأعهد   غير 
 تخصيصها لجميع اإلدارات العامة)
املنظمات) الخاصة،) كذلك  ت  

املصرفية التي لها توقيعهما الوحيد.
السنة االجأماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
تم اإليداع القانوني بمصلحة كأابة)
الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار)
 (0(( سبأمبر) ((( بأاريخ)  البيضاء)
 تحت رقم)838637) 2السجل الأجاري)

تحت رقم)556161.
173 P

 STE PRIMEURS DU  
LITTORAL

SARL AU
 شركة محد دة املسؤ لية 

ذات شريك  احد
رتسمالها : 10.000 درهم

فدان تيت بوشاد د ار اكرام تيت 
عميرة، شأوكة تيت باها

س.ت إنزكان رقم 11345
عادي) غير  عام  جمع  بموجب 
منعقد في)30)يونيو)))0)،) الذي تم)
 (0(( يوليو) ((9 تسجيل محضره في)
تغيير) على  باإلشهاد  ( الشركاء) قام 
نتيجة) الواقع،) في  بينهم.) من   احد 
االندماج عن طريق استيعاب شركة)
شريكة في) (Van Oers Holding B.V
 Van Oers شركة) قبل  من  الشركة 
القانون) ذات  شركة  (Holding B.V
ت ر ،) (18.000 رتسمالها) الهولندي،)
الكائن مقرها االجأماعي براند م)10) 
- 4671)ت.ز-)دانألور،)هولندا،)املقيدة)
الأجارية بالغرفة  الأجاري  بالسجل 

(،CCI51753405 بهولندا تحت رقم) (
بها كشريكة) إن هذه األخيرة معترف 
 حيدة جديدة بدال  عوضا عن األ لى.)
األسا�شي) النظام  تحيين  تم   2الأالي،)
األسا�شي) النظام  على  إذا   املوافقة 
املعاد تنقيحه بأاريخ)30)يونيو)))0)،)

 املسجل نفسه في)9))يوليو)))0).
 من جهة تخرى،)دائما في)30)يونيو)
الجدد) الشركاء) كذلك  قرر  (،(0((
في جمع عام غير عادي،)  املجأمعين 
في) محضره  تسجيل  تم    الذي 
حل الشركة قبل) (،(0(( يوليو) ((9
الأصفية) حالة  في  األ ان   ضعها 
الأصفية) مقر  حدد ا  الودية 
 QUALITY BEAN شركة) عند 
شركة) (MOROCCO SARL AU
شريك) ذات  املسؤ لية  محد دة 
 حيد،)ببلوك)))تيمرسيت تزر  ح.ص)
املغرب،) عينوا) إنزكان  ملو5  تيت 
بصفة املصفي السيد محمد الز يأين)
املزداد في) (Mohamed ZZOUITIEN
مغربي) بالصويرة،) (1978 يناير) فاتح 
الحامل لبطاقة الأعريف) الجنسية،)
SH89634) الساكن) رقم) الوطنية 
بالشقة رقم)30)إقامة  يجان،)عمارة)

19)حي الهودى،)تكادير)-)املغرب.
لهذه) القانوني  اإليداع  إنجاز  تم 
باملحكمة) الضبط  بكأابة  العقود 
االبأدائية بإنزكان بأاريخ)9)تغسطس)

))0))تحت رقم))166.
عن إعالن،

املسير

174 P

OMOTZIN INVEST
SARL

RC(N° : 169581
املنعقد) العام  الجمع  خال5 
شركاء) قرر  ((0(( يونيو) (10 بأاريخ)
 OMOTZIN INVEST SARL(الشركة
الحصص) بيوعات  على  املصادقة 
طه) السيدة  (: لفائدة) االجأماعية 
نوا5،)بوريس عمر،)بوريس عثمان،)
بوريس زينب  عددها))7.97)) ذلك)

من طرف السيد بوريس امحمد.
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القانون) تحيين  على   املوافقة 

األسا�شي للشركة.

تم الوضع القانوني لدى املحكمة)

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  الأجارية 

)44)83)بأاريخ)6))يوليو)))0).

175 P

مزار ت ديت  استشارة

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

رتسمالها):)6.500.441)درهم

مقرها االجأماعي):)101،)شارع عبد املومن،)

الدار البيضاء

 GROUPEMENT POUR UN

  SYSTEME INTERBANCAIRE

 MAROCAIN DE

TELECOMPENSATION GIE

تعيين مأصرف مسأقل للمجموعة
العام) الجمع  محضر  بمقأ�شى 

 (0(( ماي) ((5 بأاريخ) العادي 

النفع) ذات  مجموعة  تعضاء) قرر 

 GROUPEMENT االقأصادي)

 POUR UN SYSTEME

 INTERBANCAIRE  MAROCAIN

 DE TELECOMPENSATION GIE

(،14 مقره االجأماعي بالدار البيضاء)

شارع مرس السلطان،)ما يلي):

السنة) حسابات  على  املصادقة 

املالية املنتهية في)31)ديسمبر)1)0))؛

الحسابات) مراقب  تجديد  الية 

لثالث سنوات)؛

تعيين السيد عبد الرحيم الحسني)

كمأصرف مسأقل للمجموعة)؛

تجل) من  الصالحيات  إعطاء)

القيام باإلجراءات القانونية.

سيأم اإليداع القانوني لدى كأابة)

ملدينة) الأجارية  باملحكمة  الضبط 

الدار البيضاء.
بمقأ�شى مقأطف  2يان

مزار ت ديت  استشارات

176 P

IB INVEST
شركة ذات مسؤ لية محد دة 

بشريك  احد
رتسمالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : 4 زنقة  اد زيز، 

الطابق الثالث، شقة رقم 7، تكدا5، 

الر2اط

بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بالر2اط)

تحرير) تم  (،(0(( يونيو) ((1 بأاريخ)

محضر الجمعية االسأثنائية لشركة)

ذات) شركة  (IB INVEST SARL AU

بشريك  حيد) محد دة  مسؤ لية 

الذي تقرر فيه ما يلي):

توسيع النشاط االجأماعي.

األسا�شي) للنظام  (3 املادة) تعديل 

للشركة.

تحديث النظام األسا�شي للشركة.

تسئلة مأنوعة.

كأابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالر2اط) الأجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) ((0(( سبأمبر) ((( بأاريخ)

.1(9057

177 P

DRISSI BOATS AGENCY
مقا لة

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة

بأاريخ) بمقأ�شى عقد عرفي حرر 

في الر2اط،) ((0(( سبأمبر لسنة) ((0

مسؤ لية) ذات  لشركة  تحرير  تم 

تحمل) التي  بشريك  حيد  محد دة 

املميزات الأالية):

 DRISSI مقا لة) (: التسمية)

ذات) شركة  (BOATS AGENCY

مسؤ لية محد دة بشريك  حيد.
قارب) متن  على  رحلة  (: الهدف)

بمحرك،)نزهة،)غداء.
ضاية) زنقة  (6 (: االجأماعي) املقر 

(،16 الشقة) الرابع،) الطابق  عوا،)

تكدا5،)الر2اط.

مدة قيام الشركة):)99)سنة ابأداء)

من تاريخ تأسيسها النهائي.

رتسما5 الشركة):)يقدر ب)10.000 

100)حصة من فئة) درهم مقسم إلى)

100)درهم للواحدة موزعة كالأالي):

 100 الأكيريأة) االدري�شي  صهيب 

حصة.

التسيير  اإلمضاء):)تسيير الشركة)

ملدة غير محد دة من طرف صهيب)

االدري�شي الأكيريأة.

بأوقيع) ملزمة  الشركة  تصبح 

صهيب االدري�شي الأكيريأة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

 %5 بعد اقأطاع) (: تقسيم األر2اح)

كاحأياط قانوني،)يوزع الباقي حسب)

قرار الشركاء.

التسجيل):)تم التسجيل))باملحكمة)

 الأجارية للر2اط يوم)7))سبأمبر)))0) 

تحت الرقم)163409.
ملخص من تجل النشر

178 P

 STE SUPERCLAIR
 SARL

رقم السجل الأجاري : 156969

تكوين شركة محد دة املسؤ لية
بالر2اط) مؤرخ  محضر  بمقأ�شى 

تم  ضع) ((0(1 نوفمبر) (8 بأاريخ)

القوانين األساسية لشركة محد دة)

املسؤ لية ذات املميزات الأالية):

الهدف):

تنظيف  اجهات املحالت الأجارية)

 املحالت الأجارية  الشقق))مقا 5))؛

الحدائق)؛

تعما5 ت  تشييد مأنوعة.

املقر):)عمارة رقم)30)شقة رقم)8 

شارع موالي تحمد الوكيلي،)حسان،)

الر2اط.

بما) املا5  رتس  حدد  (: املا5) رتس 

قدره)10.000)درهم.

غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)

محد دة من طرف):

احمد الشريف العمراني)؛

عبد املجيد فالحي.

اإليداع القانوني):)تم بكأابة الضبط)

بأاريخ) بالر2اط  الأجارية   باملحكمة 

9))ديسمبر)1)0))تحت رقم))106)1.

179 P

 STE GEOCENTRE LAB
 SARL AU

رقم السجل الأجاري : 36741

تكوين شركة محد دة املسؤ لية 
ذات الشريك الواحد

بالر2اط) مؤرخ  محضر  بمقأ�شى 

تم  ضع) ((0(( يونيو) (13 بأاريخ)

القوانين األساسية لشركة محد دة)

املسؤ لية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات الأالية):

الهدف):)الهندسة املدنية.
رقم اإلقامة مايل سنترا5) (: املقر)

العمارة)F1)الأجارة)C3)سال الجديدة.
بما) املا5  رتس  حدد  (: املا5) رتس 

قدره)100.000)درهم.

غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)

محد دة من طرف):)الغاية بوركان.

اإليداع القانوني):)تم بكأابة الضبط)

بأاريخ) بالر2اط  الأجارية   باملحكمة 

0))سبأمبر)))0))تحت رقم)39614.

180 P

C.O.D HOLDING 
SARL

بمقأ�شى جمع عام اسأثنائي حرر)

في الر2اط))))مارس)))0))قرر شركاء)

C.O.D HOLDING)ش.م.م)) الشركة)

ما يلي):))

تفويت حصص):

طرف) من  حصة  (160 تفويت)

السيد نور الدين إيويري إلى السيد)

محمد الزياني)؛

طرف) من  حصة  (170 تفويت)

السيد نورا لدين إيويري إلى السيد)

محمد البصر.
اسأقالة السيد نور الدين إيويري)

من منصبه كمسير للشركة.

تعيين السيد محمد البصر كمسير)

 حيد للشركة.
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تعديل الأوقيع.
صحيًحا،) التزاًما  الشركة  تلتزم 
لجميع األعما5 املأعلقة بها من خال5)

توقيع املسير السيد محمد البصر.
صحيح) بشكل  الشركة  تلتزم 
من) املصرفية  العمليات  بجميع 
خال5 الأوقيع املشترك للسيد محمد)

البصر  السيد محمد الزياني.
تعديل املواد)6.  7 .  13) 16))من)

القانون األسا�شي للشركة.
تم اإليداع القانوني بكأابة الضبط)
باملحكمة الأجارية بالر2اط تحت رقم)

)917)1)بأاريخ)7))سبأمبر)))0). 
181 P

ZADA ARCHITECTES
SARL AU

رتسما5 الشركة : 90.000 درهم
املقر االجأماعي : 30، زنقة جبل 
تكيمدن، رقم 9، تكدا5، الر2اط

س.ت :  145567 الر2اط
ت.ض :  176)4594 

محضر الجمع العام الغير العادي)
بأاريخ)15)سبأمبر)))0))قرر ما يلي):

تغيير املقر االجأماعي):
تكيمدن،  جبل  زنقة   ،30  من)

رقم 9، تكدا5، الر2اط.
 ،C( إلى زنقة محمد الحياني، عمارة 
الشقة A06، الطابق الثالث، حديقة 

اال داية )، ت الد مطيع، تمارة.
تحيين النظام األسا�شي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
سبأمبر) ((7 الأجارية بالر2اط بأاريخ)

))0))تحت رقم)9168)1.
182 P

AGIL PLANCHER  
 SARL

الكائن مقرها : د ار  لد غيت، عين 
عودة، تمارة

بيع حصص اجأماعية
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 
شركاء) قرر  قد  ((0(( سبأمبر) (7
شركة)AGIL PLANCHER SARL)على)

ما يلي):

بيع حصص اجأماعية):)من طرف)
السيد بوكلي حاسن مراد)50))حصة)

إلى السيد بطل عبد اللطيف.
بوكلي) السيد  املسير  اسأقالة 
حاتم) هشام  مراد  تسمية  حاسن 

صالح الدين كمسير للشركة.
تحيين القانون األسا�شي للشركة.)
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط) بكأابة  األ 5  القانوني 
بأاريخ) بأمارة  االبأدائية   باملحكمة 

15)سبأمبر)))0))تحت رقم)1804.
183 P

FETOUAKA  
SARL

شركة محد دة املسؤ لية
رتسمالها : 100.000 درهم
املقر االجأماعي : 46 شارع 

الزرقطوني، الطابق الثالث، الشقة 
رقم 6، الدار البيضاء

بموجب عقد عرفي مؤرخ بالدار)
(،(0(( سبأمبر) (14 بأاريخ) البيضاء)
املذكورة) للشركة  الشركاء) قرر 
املسؤ لية) محد دة  شركة  تعاله،)
 ضع القانون األسا�شي للشركة ذات)

املميزات الأالية):
.FETOUAKA(:(التسمية

الشكل القانوني):)شركة محد دة)
املسؤ لية.

مطور) مباني،) (: الهدف االجأماعي)
عقارات.

سنة تبأدئ من تاريخ) (99 (: املدة)
التسجيل بالسجل الأجاري.

عبد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)
الكبير غالب كمسير  احد للشركة.

في) حدد  (: االجأماعي) الرتسما5 
 1000 إلى) موزعة  درهم  (100.000
حصة من فئة)100)درهم  هي موزعة)

كالأالي):
334)حصة في ملكية السيد عبد)

الكبير غالب)؛
السيد) ملكية  في  حصة  (333

العربي ا كنا)؛
السيد) ملكية  في  حصة  (333 

عبد هللا الدغوغي.

تم اإليداع القانوني بكأابة الضبط)

لدى املحكمة الأجارية بالدار البيضاء)

رقم) تحت  ((0(( سبأمبر) ((3 في)

الشركة سجلت في السجل) (8387(9

الأجاري تحت رقم)95)556.

184 P

BROSATRANS
SARL

الكائن مقرها : سكأور 1، رقم 773 

مرس الخير، تمارة

بيع حصص اجأماعية
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

قد قرر شركاء) ((0(( تغسطس) (30

على) (BROSATRANS SARL شركة)

ما يلي):)

بيع حصص اجأماعية):)من طرف)

حصة) (500 النوميري محمد) السيد 

إلى السيد البصري دحمان.
النوميري) السيد  املسير  اسأقالة 

دحمان) البصري  محمد  تسمية 

كمسير للشركة.

تغيير الشكل القانوني للشركة من)

.SARL AU(إلى(SARL

تحيين القانون األسا�شي للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني األ 5 بكأابة الضبط باملحكمة)

سبأمبر) ((( بأاريخ) تمارة  االبأدائية 

))0))تحت رقم)1859.

185 P

MARIE AIR EVOLUTION
شركة محد دة املسؤ لية

املقر االجأماعي : 15 شارع األبطا5، 

شقة رقم 4، تكدا5، الر2اط

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى  (- (I

بالر2اط،) ((0(( سبأمبر) فاتح  في 

مسؤ لية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محد دة بالخصائص الأالية):

 MARIE AIR (: الشركة) اسم 

محد دة) شركة  (EVOLUTION

املسؤ لية.

:)تاجر   سيط) الهدف االجأماعي)
في االسأيراد  الأصدير.

املقر االجأماعي):)15)شارع األبطا5،)
الشقة رقم)4،)تكدا5،)الر2اط.

سنة ابأداءا من تاريخ) (99 (: املدة)
التسجيل بالسجل الأجاري.

تم تحديد) (: رتس املا5 االجأماعي)
درهم ينقسم) (90.000 رتس املا5 في)
بقيمة) اجأماعية  حصة  (900 إلى)
درهم للحصة مكأتب  مدفوع) (100
بالكامل من قبل الشركاء) موزع على)

الشكل الأالي):
 KHALIL MIMOUNI السيد)

450)حصة اجأماعية)؛
 MARIE ANNICK JELEF(السيدة

450)حصة اجأماعية)؛
االجأماعية) الحصص  إجمالي 
حصة) (900 املا5) رتس  تمثل  التي 

اجأماعية.
السيد) تعيين  تم  (: التسيير)
KHALIL MIMOUNI)املسير الوحيد)

للشركة لفترة غير محد دة.
تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (- (II
القانوني باملحكمة الأجارية بالر2اط)
تحت) ((0(( سبأمبر) فاتح   بأاريخ 

رقم)9074)1.
(: الأجاري) السجل  في  القيد  رقم 

.19(967
186 P

A.LAZRAK SA
رتس مالها 9.400)69.1 درهم

مقرها بأجزئة الأوفيق زنيت ملنيوم 
عمارة ) الطابق الثاني سيدي 

معر ف
رقم السجل الأجاري بالدار البيضاء 

(08363
عين مجلس اإلدارة لشركة بأاريخ)
بناني) عمار  السيد  ((0(( يوليو) ((7
الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 
كمدير عام منأديب) (A359917 رقم)
بالدار) تجاري  سجل  لدى   ضع 
 (0(( سبأمبر) ((6 بأاريخ) البيضاء)

رقم)31473.
187 P
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LAZRAK TRANSACTIONS

SARL

رتس مالها 140.000 درهم

مقرها عمارة زنيت الطابق السفلي 

تجزئة الأوفيق سيدي معر ف الدار 

البيضاء

رقم السجل الأجاري 379171

الجمع) في  الشركة  افقوا  شركاء)

يوليو) (19 لأاريخ) االسأثنائي  العام 

تسهم لفائدة) (93 عن تفويت) ((0((

لفائدة) سهم  (14 ليلني  ) يوسف 

 A.LAZRAK SA املجهولة) الشركة 

 ضع السجل الأجاري للدار البيضاء)

رقم) ((0(( تغسطس) ((5 بأاريخ)

.(8(75

188 P

LAZRAK CONTRACTORS

SARL

رتس مالها مليون درهم

تجزئة الأوفيق عمارة زنيت رقم 1، 

 الطابق لسفلي سيدي معر ف

الدار البيضاء

سجل تجاري رقم 9)33)3

انجز ا شركاء)بواسطة جمع عام)

يوليو) (19 بأاريخ) املنعقد  اسأثنائي 

من) الشركة  ما5  رتس  رفع  ((0((

درهم،) ضع) مليوني  (10 إلى) مليون 

بسجل الأجاري للدار البيضاء)بأاريخ)

5))تغسطس)))0))رقم)76)8).

 2الجمع العام االسأثنائي املنعقد)

بأاريخ)6))يوليو)))0)) فقوا الشركاء)

الشركة) لفائدة  (9460 تفويت) عن 

.A.LAZRAK SA

 ضع لدى السجل الأجاري بالدار)

 (0(( تغسطس) ((5 بأاريخ) البيضاء)

رقم)77)8).
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ATALIAN SURVEILLANCE
SARL

تطاليون سرفيونس
ش.م.م.

للشركاء) العام  للجمع  تبعا 
لشركة) ((0(( ماي) (3 املنعقد بأاريخ)
تطابيون سرفيونس،)شركة محد دة)
االجأماعي) رتسمالها  املسؤ لية 
بالدار) االجأماعي  مقرها  (500.000
البيضاء،) مسجلة بالسجل الأجاري)
(،(73.5(3 تحت رقم) للدار البيضاء)

قرر مايلي):
انتهاء) الية السيد د نيس جوزيف)
الوحيد) املسير  بصفأه  تسدنأفل 

للشركة.
فرج) حليم  رفاءيل  السيد  تعيين 
هللا كمسير  حيد للشركة لفترة غير)

محد دة  صالحية تخويلها لها)؛
األسا�شي) النظام  تحديث 
املؤرخ) (19.(0  مواءمأه مع القانون)

ب)6))تبريل)019).
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
سبأمبر) ((0 في تاريخ) بالدار البيضاء)

))0))تحت رقم)3)838.1.
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TRANS MZAN
SARL AU

RC : 160231
CAP : 100.000 DHS

تفويت حصص  تغيير املقر 
االجأماعي

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
املنعقد بأاريخ)5)سبأمبر)))0))قررت)
 TRANS MZAN SARL(مالكة شركة
AU)تغيير مقر االجأماعي للشركة من)
رقم)48)الشقة)1)شارع فا5  لد عمير)
تكدا5 الر2اط إلى اليوسفية الشرقية)
قبو5) الر2اط،) (67 رقم) (3 بلوك)
تفويت)1000)حصة بثمن)100)درهم)
للحصة الواحدة التي كانت في ملكية)
السيدة  ئام مزان إلى السيد ياسين)
الرتسما5) توزيع  ليصبح  درعا ي،)

للشركة كالأالي):

 1000 (: درعا ي) ياسين  السيد 

حصة))100.000)درهم).
درعا ي) ياسين  السيد  التسيير 

ملدة غير محددة.

تم اإليداع القانوني بمقر املحكمة)

سبأمبر) ((6 الأجارية بالر2اط بأاريخ)

.D1(91(3(0))تحت رقم((
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ALM IMMOBILIER
شركة ذات مسؤ لية محد دة من 

شريك  احد
رتسمالها : 6.000.000 درهم

املقر االجأماعي : 1، محج الرياض 

شقة رقم 5 الطابق ) حي الرياض 

الر2اط
رقم السجل الأجاري : 64705

خفض رتسما5 الشركة
لشركة) الوحيد  الشريك  اتخذ 

   ALM IMMOBILIER SARL AU

بأاريخ)8)سبأمبر)))0))القرار الأالي):

بمبلغ) الشركة  رتسما5  تخفيض 

درهم ليصل بذلك من) (5.900.000

6.000.000)درهم) سأة ماليين درهم)

100.000)درهم  ذلك عن طريق) إلى)

تسهمهما  بشرط عدم  جود) شراء)

تي معارضة من طرف الدائنين.

 قد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

الأجارية بالر2اط تحت رقم)9076)1 

بأاريخ)3))سبأمبر)))0).
مقأطف من تجل االشهار
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NB MANAGEMENT
ش.م.م.ش. .

الرتسما5 االجأماعي : 100.000 

درهم

املقر االجأماعي : 17 إقامة ديار 

شقة 50 تبريكت سال

املؤرخ) العرفي  العقد  بمقأ�شى 

قرر الشريك) ((0(( يونيو) ((3 بأاريخ)

 NB الوحيد لشركة إن ب ماناجمت)

ش.م.م.ش.م.) (MANAGEMENT

مايلي):

قيمة) حصة  (1000 تفويت)
يمألكها) التي  درهم  (100 الواحدة)
داخل) نبيل  بنرامي  السيد  إجماال 

الشركة إلى السيدة غبرييل كارج.
اسأقالة السيد بنرامي نبيل حامل)
 DF81(381 رقم) الوطنية  للبطاقة 
 تعيين مديرة جديدة للشركة السيدة)
غبرييل كارج من الجنسية املانية من)
حاملة) (1959 سبأمبر) ((0 مواليد)

.A060330Z(بطاقة اإلقامة رقم
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم   قد 
االبأدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
))0))تحت) 15)سبأمبر) بسال بأاريخ)

رقم)39590.
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 SOCIETE RAISSI SERVICE
RAIL MOROCCO

شهر) من  عشر  السادس  يوم  في 
تلفين  إثنين  عشر ن) سبأمبر 
الشريك) قرر  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تعاله) املذكورة  للشركة  الوحيد 
الزيادة في رتس املا5 الشركة بإضافة)
من) به  لالنأقا5  درهم  (90.000
درهم) (100.000 إلى) درهم  (10.000
بقيمة) جديدة  حصة  (900 يخلق)
بإيداع) للواحدة  ذلك  درهم  (100
مبلغ الزيادة في رتس املا5 في الحساب)
تغيير) عنه  نأج  ما  للشركة  البنكي 
من) السادس  السابع  الفصلين  في 
للشركة  تصبحا) األسا�شي  القانون 

كما يلي):
الفصل)6)يعأمد الشريك الوحيد)
ما5) الراي�شي عماد من رتس  السيد 

الشركة ما قيمأه)100.000)درهم.
الفصل)7)يرتفع رتس ما5 الشركة)
إلى)100.000)درهم مقسمة إلى)1000 
حصة بقيمة)100)درهم للواحدة كلها)

في ملك السيد الراي�شي عماد.
القانوني) امللف  إيداع  تم   لقد 
في بالر2اط  الأجارية  املحكمة   لدى 
رقم) تحت  ((0(( سبأمبر) ((6

.1(9139
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STE NATIDIS
SARL AU

1 تجزئة بوكافر رقم )1 شارع محمد 
السادس بني مال5

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
13(01

االسأثنائي) العام  الجمع  إثر  على 
بأاريخ)30)يوليو)))0))املنعقد بمقر)
 STE NATIDIS املسماة) الشركة 
عمر) زكريا  السيد  قرر  (SARL AU

املسير الوحيد.
فأح فرع شركة في العنوان الأالي):

)1)شارع محمد) تجزئة بكافر رقم)
السادس بني مال5.

تصدير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
 اسأيراد،)بيع املواد الكيما ية.

تجزئة) (1 (: عنوان املقر االجأماعي)
)1)شارع محمد السادس) بكافر رقم)

بني مال5.
للشركة) القانوني  اإليداع  تم 
 باملحكمة االبأدائية بني مال5 بأاريخ

6))سبأمبر)))0))تحت رقم)5)9.
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BKMG CONSULTING
SARL AU

Bureau d’Etude
 Finance audit et Cintrole de

gestion
االسأثنائي) املحضر  بمقأ�شى 
سبأمبر) (19 بأاريخ) املؤرخ 
 (0 بأاريخ) املسجل    ((0((
تحت) بمكناس  ((0(( سبأمبر)
 OR (9691/(0(( RE : ( رقم)

.(0((003(16960(8
قررت الشريكة الوحيدة للشركة)

مايلي):
حل الشركة املذكورة تعاله.

بلعربي) كوثر  اآلنسة  تعيين 
كمصفية للشركة.

كمكان) االجأماعي  املقر  تعيين 
الأصفية.

بكأابة) القانوني  اإليداع  تم   قد 
الأجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بأاريخ (857 رقم) تحت   بمكناس 

3))سبأمبر)))0).
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STE STRATIF
SARL AU

العام) االسأثنائي  الجمع  قرر 

تفويت) ((0(( سبأمبر) (5 في) املنعقد 

طرف) من  اجأماعية  حصة  (1000

السيد) لفائدة  عمر  حجاج  السيد 

حصة  تقرر) (1000 لطفي) حجاج 

اسأقالة السيد حجاج عمر  تعيين)

للشركة) مسير  لطفي  حجاج  السيد 

األسا�شي) القانون  تذ يب  تم  كما 

 تعديله.

بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبأدائية بتيفلت)

سبأمبر) (14 بأاريخ) (341 رقم) تحت 

.(0((
للنسخ  البيان

الوكيل
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 FORMATIM

 Sarl au
العام) الجمع  ملحضر   فقا 

بأاريخ)) الشركة،) مقر  في  عقد  الذي 

الوحيد) املساهم  ))0)/6/08)قرر 

ما يلي):

يقرر املساهم الوحيد نقل املكأب)

(،17 إلى) املذكورة  للشركة  املسجل 

اال 5،) الطابق  مو�شى،) جبل  زنقة 

شقة رقم)3،)تكدا5 الر2اط

تغيير) الوحيد  املساهم  يقرر 

الغرض املؤس�شي للشركة على النحو)

الأالي):

توطين) اإلدارية  االستشارات 

الشركات.

)تأجير مكاتب مجهزة.

مركز األعما5.

املساهم) يقرر  سبق،) ملا   فًقا 

الوحيد تحديث النظام األسا�شي من)

خال5 تحديث املادتين))) 4.

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ) بالر2اط  الأجارية  املحكمة 

))0)/06/09)تحت عدد)8446)1
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مكأب االستشارة

CCM CONSEILS

ش.م.م.
رقم)136)شارع القاهرة الطابق األ 5 شقة رقم)

))كومطراف)1)تمارة

الهاتف):)48)0537644

AGRI AG ش.م.م.
الكائن مقرها رقم 136 الطابق ) 

شقة رقم 4 شارع القاهرة تمارة.

تأسيس
 15 بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ في)

))0))قد تم تأسيس شركة) سبأمبر)

املسؤ لية) ذات  (AGRI AG SARL

الخصائص) تحمل  املحد دة  التي 

الأالية):

.AGRI AG SARL(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤ لية محد دة.
رتسما5 الشركة):)100.000)درهم.

اسأيراد) (: االجأماعي) الهدف 

املواد  االد ات) جميع   تصدير 

الفالحية  الزراعية  الصناعية.

 500 الغوتي) املهدي  (: الشركاء)

حصة.

يونس عصام)500)حصة.

مسير) الغوتي  املهدي  (: التسيير)

الشركة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األ لى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

الأقييد) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالسجل الأجاري باملحكمة الأجارية)

بأمارة تحت رقم))894.
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 SOCIETE IMMOBLILIERE
SALSABIL

تحويل الشركة املساهمة إلى شركة 
عقارية مدنية

الغير) العام  الجمع  ملحضر   فقا 
قرر) ((000 ديسمبر) ((1 عادي بأاريخ)

 IMMOBILIER املساهمون في شركة)

.SALSABILA

تحويل الشركة إلى شركة عقارية)

مدنية.

نتيجة لهذه القرارات تم تشطيب)

الشركة من السجل الأجاري.

.SIAB(اسأقالة املديال الوحيد

 Michel السيد) تعيين 

GALAKHOFF)مسيرا جديدا.

تم اإليداع القانوني بكأابة ضبط)

في) املحكمة الأجارية بالدار البيضاء)

)))يونيو)010))تحت الرقم)11167.
املسير

200 P

LES DUNES DE MARTIL

موثق) محضر  عقد  بمقأ�شى 

بأاريخ)8))يونيو  )6))سبأمبر)019)،)

 LES DUNES DE شركة) قرر شركاء)

MARTIL SARL)شركة ذات مسؤ لية)

درهم) (100.000 رتسمالها) محد دة 

بأطوان) الكائن  االجأماعي   مقرها 

مارتيل) طريق  الصناعية  املنطقة  (7

بأطوان) الأجاري  بالسجل  املسجلة 

رقم)5649)مايلي):

تأكيد هبة الحصص االجأماعية)

بوالرد) سدريك  السيد  طرف  من 

لفائدة ز جأه غزالن  اعليت.

تأكيد هبة الحصص االجأماعية)

غزالن  اعليت) السيدة  طرف  من 

نورية  اعليت) السيدة  لفائدة 

 السيدة نجاة.

تأكيد هبة الحصص االجأماعية)

عاليا  اعليت) السيدة  طرف  من 

نورية  اعليت) السيدة  لفائدة 

 السيدة نجاة.

تعديل الفصلين)6) )7)من القانون)

األسا�شي للشركة.

تحيين القانون األسا�شي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

السجل) قسم  بأطوان  االبأدائية 

الأجاري بأاريخ)4)نوفمبر)019))تحت)

رقم)019/3535).
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YLARA
SARL

تحيين القانون األسا�شي للشركة
موثق) محضر  عقد  بمقأ�شى 
سبأمبر) ((6 يونيو  ) ((8 بأاريخ)
 YLARA شركة) شركاء) قرر  (،(019
SARL)شركة ذات مسؤ لية محد دة)
درهم  مقرها) (100.000 رتسمالها)
املنطقة) (7 االجأماعي الكائن بأطوان)
املسجلة) مارتيل،) طريق  الصناعية،)
بالسجل الأجاري بأطوان رقم)4763 

مايلي):
الحصص) تفويت  تأكيد 
االجأماعية من طرف السيد حسن)
نورية) السيدة  لفائدة   اعليت 

 اعليت  السيدة نجاة.
تأكيد هبة الحصص االجأماعية)
بوالرد) سدريك  السيد  طرف  من 
لفائدة ز جأه السيدة غزالن  اعليت.
تأكيد هبة الحصص االجأماعية)
غزالن  اعليت) السيدة  طرف  من 
نورية  اعليت) السيدة  لفائدة 

 السيدة نجاة.
تأكيد هبة الحصص االجأماعية)
عاليا  اعليت) السيدة  طرف  من 
نورية  اعليت) السيدة  لفائدة 

 السيدة نجاة.
تعديل الفصلين)6) )7)من القانون)

األسا�شي للشركة.
تحيين القانون األسا�شي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
السجل) قسم  بأطوان  االبأدائية 
الأجاري بأاريخ)4)نوفمبر)019))تحت)

رقم)019/35361).
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 JORF FERTILIZERS
COMPANY II
شركة مساهمة

رتسمالها 3.000.000.000 درهم
املقر االجأماعي : 4-) زنقة األبطا5 

حي الراحة الدار البيضاء
السجل الأجاري رقم 37)319

 الدار البيضاء

العام) الجمع  محضر  بمقأ�شى 

 (0(( يونيو) (30 املخألط املنعقد في)

تقرر مايلي):

 14-I 17-I الفصو5)  تعديل 

 )II-17)من القانون األسا�شي للشركة)

املؤرخ ب) (19.(0  فقا للقانون رقم)

1)0))املعد5 للقانون رقم  14)يوليو)

17.95)املأعلق بشركات املساهمة.

بملحقة) القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء) بالدار  الأجارية  املحكمة 

))0)،)تحت رقم) 7))سبأمبر) بأاريخ)

.83918(
قصد النشر  االعالن
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 CENTRE D’ETUDES ET

 DE RECHERCHE DES

 PHOSPHATES MINERAUX

S.A

CERPHOS

شركة مساهمة

رتسمالها 7.400.000 درهم

املقر االجأماعي : 73، شارع موالي 

اسماعيل الدار البيضاء

 السجل الأجاري رقم 1)367

 الدار البيضاء

العام) الجمع  محضر  بمقأ�شى 

تقرر) ((0(( يونيو) (30 في) املنعقد 

مايلي):

تعديل الفصو5)13.1.1،)16.6.4،)

القانون األسا�شي) من  ((9.( ( ((8.(

 19.(0 رقم) للقانون  للشركة  فقا 

املعد5) ((0(1 يوليو) (14 ب) املؤرخ 

17.95)املأعلق بشركات) للقانون رقم)

املساهمة.

بملحقة) القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء) بالدار  الأجارية  املحكمة 

تحت رقم) ((0(( سبأمبر) ((7 بأاريخ)

.839180
قصد النشر  اإلعالن
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OCP SOLUTIONS
شركة مساهمة

رتسمالها 0.000.000) درهم

املقر االجأماعي : )، زنقة األبطا5، 

حي الراحة، الدار البيضاء

 السجل الأجاري رقم 6883)

 الدار البيضاء

العام) الجمع  محضر  بمقأ�شى 

 (0(( يونيو) ((8 املخألط املنعقد في)

تقرر مايلي):

 14-6 ( (14-1 الفصو5) تعديل 

للشركة) األسا�شي  القانون  من 

املؤرخ ب (19.(0   فقا للقانون رقم)

1)0))املعد5 للقانون رقم) 14)يوليو)

17.95)املأعلق بشركات املساهمة.

بملحقة) القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء) بالدار  الأجارية  املحكمة 

تحت رقم) ((0(( سبأمبر) ((7 بأاريخ)

.839181
قصد النشر  اإلعالن
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OCP AFRICA
شركة مساهمة

رتسمالها 366.183.800 درهم

املقر االجأماعي : 4-) زنقة األبطا5، 

حي الراحة الدار البيضاء

 السجل الأجاري رقم 7073)

 الدار البيضاء

العام) الجمع  محضر  بمقأ�شى 

 (0(( يونيو) (30 املخألط املنعقد في)

تقرر مايلي):
14-1 الفصو15،)  تعديل 

) )6-14)من القانون األسا�شي للشركة)

املؤرخ ب (19.(0   فقا للقانون رقم)

1)0))املعد5 للقانون رقم) 14)يوليو)

17.95)املأعلق بشركات املساهمة.

بملحقة) القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء) بالدار  الأجارية  املحكمة 

تحت رقم) ((0(( سبأمبر) ((7 بأاريخ)

.838435
قصد النشر  اإلعالن
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 SOCIETE
 D’AMENAGEMENT ET DE
 DEVELOPPEMENT VERT-

SADV
شركة مساهمة

رتسمالها 685.991.300.) درهم
املقر االجأماعي : 4-) زنقة األبطا5، 

حي الراحة، الدار البيضاء
السجل الأجاري رقم 9)456)

الدار البيضاء 
العام) الجمع  محضر  بمقأ�شى 
املخألط املنعقد في)30)يونيو)))0)،)

تقرر ما يلي):
 II-17( (17-I،( I-14 تعديل الفصو5)
للشركة  فقا) األسا�شي  القانون  من 
 14 ب) املؤرخ  (19.(0 رقم) للقانون 
رقم) للقانون  املعد5  ((0(1 يوليو)

17.95)املأعلق بشركات املساهمة.
القانون) من  (44 الفصل) تعديل 
إلى) (45 من) املواد  األسا�شي  حذف 
48)من القانون األسا�شي التي لم تعد)

ذات صلة.
بملحقة) القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء) بالدار  الأجارية  املحكمة 
تحت رقم) ((0(( سبأمبر) (19 بأاريخ)

.838074
قصد النشر  اإلعالن
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SAHAM CORPORATE
شركة األسهم املبسطة

رتسمالها 00).659.) درهم
املقر االجأماعي : الدار البيضاء، 

16)، شارع الزرقطوني
السجل الأجاري رقم 38981)

الدار البيضاء 
بمقأ�شى محضر الجمع العام) (- (I
املخألط املنعقد في)0))يونيو)))0)،)

تقرر ما يلي):
االجأماعي) الرتسما5  في  الزيادة 
درهم،) (36.749.500 بمبلغ) للشركة 
 (.74(.500 من) يرتفع   2ذلك 
بإصدار) درهم،) (39.749.500 إلى)
من) عادية  جديدة  تسهم  (367.495
االسمية) للقيمة  درهم  (100 فئة)

الواحدة،)صادرة بالأكافو.



18741 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

بمبلغ) الرتسما5  تخفيض 
800.)36.83)درهم بامأصاص جزء)
الرتسما5) لينأقل  الخسائر،) من 
عن) درهم  ((.659.(00 إلى) بذلك 
شرط) تحت  األسهم،) تباد5  طريق 

معلق.
من) (7 للفصل) موازي  تعديل 

القانون األسا�شي.
II)-)بمقأ�شى محضر الجمع العام)
يوليو) ((0 في) املنعقد  العادي  الغير 

))0)،)تقرر ما يلي):
تحقيق الزيادة النهائية في رتسما5)
إلى) ((.74(.500 لينأقل من) الشركة،)

39.749.500)درهم.
في) النهائي  الأخفيض  تحقيق 
من) جزء) بامأصاص  الرتسما5 
الخسائر،)لينأقل الرتسما5 إلى مبلغ))

00).659.))درهم.
من) (7 للفصل) موازي  تعديل 

القانون األسا�شي.
بملحقة) القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء) بالدار  الأجارية  املحكمة 
تحت رقم) ((0(( سبأمبر) ((7 بأاريخ)

.839019
قصد النشر  اإلعالن
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SOCIETE STOCK PRALIM
 Société(anonyme(au(capital(de

250.000.000 Dirhams
 Siège(Social : 47, Rue(de

 Marrakech, Oujda
 RC(N°14743 - IF(N° 05300051

تجديد مهام مأصرفين بالشركة
-)بناء)على محضر الجمع العام) (1
بأاريخ املنعقد  السنوي   العادي 
 8))يونيو)))0))قرر مساهمو شركة)

STOCK PRALIM S.A
ت)))تجديد مهام كل من

-)السيد الهاشمي بوتكري)
-السيد إبراهيم بوتكراي

كمأصرفين بالشركة ملدة ست))6) 
اي الى حين انعقاد الجمع) سنوات،)
العام املدعو للبث في حسابات السنة)

املالية املنتهية في)31)ديسمبر7)0).

))-)بناء)على محضر مجلس اإلدارة)
املنعقد بأاريخ)8))يونيو)))0))قرر ما)

يلي:
1)-)تجديد تعيين السيد الهاشمي)
بلقب) اإلدارة  ملجلس  رئيسا  بوتكري 
رئيس مديرا عاما،) ذلك طوا5 فترة)
الى) تي  مأصرفا،) ملدة  كالأه   كالأه 
حين انعقاد الجمع العام املدعو للبث)
في حسابات السنة املالية املنتهية في)

31)ديسمبر)7)0).
الأجاري) السجل  في  اإليداع  تم 
تحت) ((7/09/(0(( بأاريخ) لوجدة 

رقم)1475.
ملخص قصد النشر
رئيس مجلس اإلدارة
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RAWAJ FIRST
 Société(anonyme(au(capital(de

300.000 de(dirhams
 Siège(social : Casablanca,

 Boulevard(Bourgogne, Rue
Jaâfar Ibnou Habib

 Résidence(Al(Machrik(II, 1er
étage(n°3

( R.C : 439265 I.F : 31822508
ICE : 002130120000097

تجديد مهام مأصرفين بالشركة
-)بناء)على محضر الجمع العام) (1
 (8 بأاريخ) املنعقد  السنوي  العادي 
شركة) مساهمو  قرر  ((0(1 يونيو)

RAWAJ FIRST S.A
ت))))تجديد مهام كل من):

-)السيد الهاشمي بوتكراي
-)السيد إبراهيم بوتكراي
-)السيد حسن بوتكراي

ست) ملدة  بالشركة  كمأصرفين 
انعقاد) حين  الى  اي  سنوات،) ((6(
الجمع العام املدعو للبث في حسابات)
ديسمبر) (31 السنة املالية املنتهية في)

.(0(6
مجلس) محضر  على  بناء) ( (- ((
يونيو) ((8 بأاريخ) املنعقد  اإلدارة 

1)0))قرر ما يلي):
تجديد تعيين السيد الهاشمي) ت)))
بلقب) اإلدارة  ملجلس  رئيسا  بوتكري 

رئيس مديرا عاما،) ذلك طوا5 فترة)
الى) تي  مأصرفا،) ملدة  كالأه   كالأه 
حين انعقاد الجمع العام املدعو للبث)
في حسابات السنة املالية املنتهية في)

31)ديسمبر)6)0).
الأجاري) السجل  في  اإليداع  تم 
 (6/09/(0(( بأاريخ) البيضاء) للدار 

تحت رقم)838801.
ملخص قصد النشر
رئيس مجلس اإلدارة
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LogForLoc
 Société à Responsabilité Limitée

au(capital(de 10.000 dhs
 Siège(social : Ikamat(Al

  Boustane, Immeuble(B 12
Appartement(n°8

 2éme(étage, Sidi(Moumen -
 Casablanca

- RC(n° 556519
ICE(n° 003139621000085 

إنشاء شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
مسجل) (،(0(( سبأمبر) (7 بأاريخ)
سبأمبر) (9 بأاريخ) بالدارالبيضاء)
))0)،)تم تأسيس شركة باملواصفات)

الأالية):
الشركة) تأخذ  (: القانوني) الشكل 
املسؤ لية.) محد دة  شركة  شكل 

.(SARL(
  LogForLoc(:(اسم الشركة

الهدف االجأماعي للشركة باخأصار):
 الهدف من الشركة،)هو،)بصورة)
مباشرة ت  غير مباشرة،)سواء)في املغرب)

ت  في الخارج،)لنفسها ت  لغيرها:
-)شراء،)كراء)  اسأغال5 العقارات)

اململوكة لها ت  املكراة)؛
-)كراء)العقارات   تسيير املخازن؛

العقارات) تنواع  جميع  شراء) (-
تجل) من  األرا�شي  شراء) ت   املبنية 
مخازن) ت   عمارات  انشاء) البناء)  

قصد الكراء)؛
البيضاء،) الدار  (: الجأماعي) املقر 
إقامة البسأان،)عمارة))B 1،)الشقة)
رقم)8)،)الطابق الثاني،)سيدي مومن.)

املدة):)99)سنة.
)رتس املا5):)10.000)درهم.

املساهمات النقدية):)

 9.900 ( السيد الهاشمي بوتكراي)

درهم مغربي.

السيد حسن بوتكراي)100)درهم)

مغربي.

 31 يناير إلى) (1 :)من) السنة املالية)

ديسمبر.)

الشركة  تدار) تسير  (: التسيير)

الهاشمي) السيد  مسيرها  طرف  من 

بوتكراي لفترة غير محد دة.

تسجيل) تم  (: القانوني) اإليداع 

ملدينة) الأجاري  السجل  في  الشركة 

سبأمبر) ((7 بأاريخ) البيضاء) الدار 

))0))تحت رقم)))8391.
ملخص قصد النشر
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 CENTRALE LOGISTIQUE ET

DÉPÔTS
 » par(abréviation » CLD

 Société à Responsabilité Limitée

au(capital(de 10.000 dhs

 Siège(social : Ikamat(Al

 Boustane, Immeuble(B 12

 ,Appartement(n°8

 2éme(étage, Sidi(Moumen -

 Casablanca

- RC(n° 556515

ICE(n° 003138158000010

إنشاء شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 

مسجل) (،(0(( تغسطس) (30 بأاريخ)

بالدارالبيضاء)بأاريخ)))0)/09/)0،)

تم تأسيس شركة باملواصفات الأالية

الشركة) تأخذ  القانوني:) الشكل 

املسؤ لية.) محد دة  شركة  شكل 

.(SARL(

 Centrale (: الشركة) اسم 

يرمز لها ب) ( (Logistique et Dépôts

.CLD

للشركة) االجأماعي  الهدف 

باخأصار):)



عدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0))الجريدة الرسمية   18742

 الهدف من الشركة،)هو،)بصورة)
مباشرة ت  غير مباشرة،)سواء)في املغرب)

ت  في الخارج،)لنفسها ت  لغيرها):
-)شراء،)كراء)  اسأغال5 العقارات)

اململوكة لها ت  املكراة)؛
-)كراء)العقارات   تسيير املخازن)؛

العقارات) تنواع  جميع  شراء)
تجل) من  األرا�شي  شراء) ت   املبنية 
البناء) انشاء)عمارات ت  مخازن قصد)

الكراء)؛
البيضاء،) الدار  (: الجأماعي) املقر 
إقامة البسأان،)عمارة))B 1،)الشقة)
رقم)8)،)الطابق الثاني،)سيدي مومن.)

املدة:)99)سنة.
)رتس املا5:)10.000,00)درهم.

)املساهمات النقدية:)
 9.900 ( السيد الهاشمي بوتكراي)

درهم مغربي.
السيد حسن بوتكراي)100)درهم)

مغربي
 31 يناير إلى) (1 :)من) السنة املالية)

ديسمبر.)
الشركة  تدار) تسير  التسيير:)
الهاشمي) السيد  مسيرها  طرف  من 

بوتكراي لفترة غير محد دة.
تسجيل) تم  القانوني:) اإليداع 
ملدينة) الأجاري  السجل  في  الشركة 
 (7/09/(0(( بأاريخ) البيضاء) الدار 

تحت رقم)1)8391.
ملخص قصد النشر
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AGROFOOD MAROC
 Société(anonyme(au(capital(de

300.000 dirhams
 Siège(social : Casablanca,

 Boulevard(Bourgogne, Rue
,Jaâfar Ibnou Habib

 Résidence(Al(Machrik 2, 1er
.Etage(N° 3

 R.C : 409255 - I.F : 26088933
ICE : 002127654000040

تجديد مهام مأصرفين بالشركة
-)بناء)على محضر الجمع العام) (1
بأاريخ املنعقد  السنوي   العادي 
 30)يونيو)1)0))قرر مساهمو شركة)

: AGROFOOD MAROC S.A

ت)))تجديد مهام كل من):

-)السيد الهاشمي بوتكراي

-)السيد إبراهيم بوتكراي

-)السيد حسن بوتكراي

ست) ملدة  بالشركة  كمأصرفين 

انعقاد) حين  الى  اي  سنوات،) ((6(

الجمع العام املدعو للبث في حسابات)

ديسمبر) (31 السنة املالية املنتهية في)

.(0(6

))-)بناء)على محضر مجلس اإلدارة)

املنعقد بأاريخ)30)يونيو)1)0))قرر ما)

يلي):

تجديد تعيين السيد الهاشمي) ت)))

بلقب) اإلدارة  ملجلس  رئيسا  بوتكري 
رئيس مديرا عاما،) ذلك طوا5 فترة)

الى) تي  مأصرفا،) ملدة  كالأه   كالأه 

حين انعقاد الجمع العام املدعو للبث)

في حسابات السنة املالية املنتهية في)

31)ديسمبر)6)0).
الأجاري) السجل  في  اإليداع  تم 

سبأمبر) ((6 بأاريخ) البيضاء) للدار 

))0))تحت رقم)838800.
ملخص قصد النشر

رئيس مجلس اإلدارة
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HARMOUNIA
 Société(anonyme(au(capital(de

24.410.000,00 dirhams

 Siège(social : Casablanca, Bd

 Bourgogne, Rue(Jaafar(Ibnou

 Habib,  Résidence(Al(Machrik(II,

1er(étage, n°3

                                R.C : 437397 - I.F : 37558726

ICE : 002292500000043

تجديد مهام مأصرفين بالشركة
-)بناء)على محضر الجمع العام) (1

 (8 بأاريخ) املنعقد  السنوي  العادي 

شركة) مساهمو  قرر  ((0(1 يونيو)

HARMOUNIA S.A

ت)))تجديد مهام كل من):

MAROC SAMAD SA(شركة(-
-)السيد الهاشمي بوتكري

-)السيد إبراهيم بوتكراي.

ست) ملدة  بالشركة  كمأصرفين 

انعقاد) حين  إلى  تي  سنوات،) ((6(

الجمع العام املدعو للبث في حسابات)

ديسمبر) (31 السنة املالية املنتهية في)

.(0(6

))-)بناء)على محضر مجلس اإلدارة)

املنعقد بأاريخ)8))يونيو)1)0))قرر ما)

يلي):

تجديد تعيين السيد الهاشمي) ت)))

بلقب) اإلدارة  ملجلس  رئيسا  بوتكري 
رئيس مديرا عاما،) ذلك طوا5 فترة)

الى) تي  مأصرفا،) ملدة  كالأه   كالأه 

حين انعقاد الجمع العام املدعو للبث)

في حسابات السنة املالية املنتهية في)

31)ديسمبر)6)0).
الأجاري) السجل  في  اإليداع  تم 

سبأمبر) ((6 بأاريخ) البيضاء) للدار 

))0))تحت رقم))83880.
ملخص قصد النشر

رئيس مجلس اإلدارة
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 GARDEN GALERIE
 Société à Responsabilité Limitée

 à Associé Unique au capital de

10.000 dhs

 Siège(social : Casablanca, Bd

 Bourgogne, Rue(Jaafar(Ibnou

 Habib, Résidence(Al(Machrik(II,

 1er(étage, n°3

- RC(n° 555511

ICE(n° 003132006000050

إنشاء شركة
بموجب شر ط سند خاص بأاريخ)

9))تغسطس)))0)،)تم  ضع النظام)

األسا�شي لشركة محد دة املسؤ لية)

ذات الشريك الوحيد):)

الشركة) تأخذ  (: القانوني) الشكل 

شكل شركة محد دة املسؤ لية ذات)

.(SARL-AU((الشريك الوحيد

 GARDEN (: الشركة) اسم 

.GALERIE

للشركة) االجأماعي  الهدف 

باخأصار):)

 الهدف من الشركة،)هو،)بصورة)
في) سواء) مباشرة،) غير  ت   مباشرة 
املغرب ت  في الخارج ت  لنفسه ت  لغيره:
بيع) اقأناء،) العقاري،) االنعاش 
األرا�شي) ت   املباني  جميع   اسأغال5 

املبنية ت  التي سيأم بناؤها)؛
لجميع) املباني  جميع  تشييد 

االسأخدامات)؛
األرا�شي  املباني،) اسأغال5 
بيعها كليا ت  جزئيا  تباد5) تأجيرها،)

جميع املمألكات غير املنقولة.
البيضاء،) الدار  (: الجأماعي) املقر 
شارع بركون،)زنقة جعفر ابن حبيب،)
)،)الطابق اال 5،)رقم) اقامة املشرق)

 .3
املدة):)99)سنة.

)رتس املا5):)10.000)درهم.
)املساهمات النقدية):)

(: بوتكراي) الهاشمي  السيد 
10.000)درهم مغربي.

 31 يناير إلى) (1 :)من) السنة املالية)
ديسمبر.)

الشركة  تدار) تسير  (: التسيير)
الهاشمي) السيد  مسيرها  طرف  من 

بوتكراي لفترة غير محد دة.
تسجيل) تم  (: القانوني) اإليداع 
ملدينة) الأجاري  السجل  في  الشركة 
سبأمبر) (15 بأاريخ) البيضاء) الدار 

))0))تحت رقم)6)8377.
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شركة أتيكوترانس
شركة ذات مسؤ ليات محد دة 

بشريك  حيد
رتسمالها 510.000 درهم

مقرها االجأماعي : مكناس رقم )3 
الشطر )، تجزئة الزيأون، الطابق 

األ 5، البساتين
السجل الأجاري رقم 5)59)

تصفية
الجمع) محضر  بمقأ�شى  (- (1
يونيو) (15 بأاريخ) العادي  غير  العام 
))0))بمكناس تم عقد الجمع العام)
شركة) تتيكوترانس  شركة  لأصفية 
بشريك) املحد دة  املسؤ لية  ذات 

 حيد حيث تقرر ما يلي):
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إغالق الشركة في طور الأصفية)
السيد) للشركة  املصفي  طرف  من 

محمد العاتي.
منح اإلبراء)للمصفي لتسييره.

الصالحيات.
))-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)
يونيو) ((1 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))بمكناس تحت رقم)381.
للخالصة  النشر
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 SOCIETE GHARIBA
MEDICAL

شركة غريبة ميديكا5
تأسيس

بمقأ�شى عقد عرفي بمكناس) (- (I
تأسيس) تم  (،(0(( ماي) ((4 يوم)
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 

مميزاتها كالأالي):
:)شركة غريبة ميديكا5) التسمية)

.SOCIETE GHARIBA MEDICAL
شبه) منأجات  تاجر  (: الهدف)

الصيدالنية  شبه الطبية.
الأجميل) منأجات  تاجر 

بالأقسيط.
مأجر) (- مكناس) (: املقر االجأماعي)
تجزئة) شهرزاد،) إقامة  (،36 عمارة)

النصر.
حدد) (: االجأماعي) الرتسما5 
مبلغ) في  االجأماعي  الرتسما5 
 1.000 إلى) درهم مقسمة  (100.000
100)درهم) حصة اجأماعية من فئة)

حررت نقدا  مقسمة كالأالي):
 (00 (: ب) زكرياء) بوصمو  السيد 

حصة اجأماعية.
السيد ملكي محمد ب):)800)حصة)

اجأماعية.
السيد) الشركة  يدير  (: اإلدارة)
رقم) ب.ت.   لـ) الحامل  محمد  ملكي 

GJ37845،)ملدة غير محد دة.
توقيع) رهن  الشركة  (: الأوقيع)
السيد ملكي محمد الحامل لـ)ب.ت. )

.GJ37845(رقم
من تاريخ) سنة ابأداء) (99 (: املدة)

تسجيلها.

من األر2اح) (% (5 تقأطع) (: األر2اح)

لفائدة صند ق االحأياط القانوني،)

حسب) الشركاء) على  الفائض  يوزع 

لكل  احد) اململوكة  الحصص  عدد 

منهم.

))-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)

الأجارية بمكناس في)17)يونيو)))0) 

السجل) 304)) رقم  رقم) تحت 

الأجاري)56501.
للخالصة  النشر
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MARINA JEWELRY
مرينا جويلغي

شركة ذات مسؤ ليات محد دة 
رتسمالها 1.000.000 درهم

مقرها االجأماعي : طنجة، الطابق 

السفلي عمارة راء 1 تلف املجمع 

السكني طنجة سيتي سنتر I تجزئة 1
رقم السجل الأجاري رقم 41)8)1

الرفع من قيمة الرتسما5 من 
1.000.000 درهم إلى 4.000.000 

درهم
تغيير النظام األسا�شي للشركة

العام) الجمع  محضر  بمقأ�شى 

 (8 بأاريخ) بطنجة  العادي  غير 

»مرينا جويلغي) لشركة) ((0(( يونيو)

MARINA JEWELRY«)تقرر ما يلي):

من) الرتسما5  قيمة  من  الرفع 

 4.000.000 إلى) درهم  (1.000.000

درهم  ذلك بزيادة)3.000.000)درهم)

اكأأابها) ثم  جديدة  حصص   خلق 

 تحريرها كاملة.

األسا�شي) النظام  بنود  تغيير 

للشركة التي لها عالقة بهذه الأغييرات)

 13 لظهير) (96-5 لقانون رقم) )طبقا 

فبراير)1997).

بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بطنجة بأاريخ فاتح يوليو)))0))تحت)
الأجاري) السجل  6775) رقم  رقم)

.1(8(41
للخالصة  النشر
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TEMARA REAL ESTATE
شركة محد دة املسؤ لية ذات 

الشريك الوحيد
رتسمالها 100.000 درهم

املقر االجأماعي : 15 شارع األبطا5 

شقة 4 تكدا5 - الر2اط

تأسيس) تم  عرفي  عقد  بموجب 

(»TEMARA REAL ESTATE« شركة)

ذات) املسؤ لية  محد دة  شركة 

سبأمبر) (19 بأاريخ) الشريك الوحيد،)

))0))ذات املميزات الأالية):

ت ) العامة  األشغا5  في  مقا 5 

البناء.

منعش عقاري.
من) مكون  الشركة  رتسما5 

 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

مقسمة على الشكل الأالي):

 1000 (: حسني) املخأار  السيد 

حصة.

الشركة مسيرة من طرف السيد)

املخأار حسني.

سنة) (99 مدة الشركة محددة في)

ابأداء)من تاريخ تسجيلها في السجل)

الأجاري.

باملحكمة) الشركة  تسجيل  تم 

سبأمبر) ((3 الأجارية بالر2اط بأاريخ)

))0)) تحت رقم)983)16.
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EL MARZAK STONE
شركة محد دة املسؤ لية ذات 

الشريك الوحيد
رتسمالها 100.000 درهم

املقر االجأماعي : 15 شارع األبطا5 

شقة رقم 4 تكدا5 الر2اط

تأسيس) تم  عرفي  عقد  بموجب 

(»EL MARZAK STONE« شركة)

ذات) املسؤ لية  محد دة  شركة 

يونيو) ((3 بأاريخ) الوحيد  الشريك 

))0))ذات املميزات الأالية):

في) مقا 5  (/ الرخام) تشغا5 

األشغا5 العامة.

من) مكون  الشركة  رتسما5 
 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

مقسمة على الشكل الأالي):
 1000 (: املرزاق) عماد  السيد 

حصة.
الشركة مسيرة من طرف السيد)

عماد املرزاق.
سنة) (99 مدة الشركة محددة في)
ابأداء)من تاريخ تسجيلها في السجل)

الأجاري.
باملحكمة) الشركة  تسجيل  تم 
سبأمبر) ((0 الأجارية بالر2اط بأاريخ)

))0)) تحت رقم)839)16.
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GENICONTROL JAB شركة
SARL AU

اجأماع) (31/05/(0(( تم بأاريخ)
عام اسأثنائي حدد بموجبه النقاط)

اآلتية):
بإزالة) الشركة  نشاط  تقييد 

العنصر الأالي):
إنشاءات) ت   مأنوعة  تعما5 

)مقا 5).
الدراسات  االسأطالعات) مكأب 

 البحوث.
بإضافة) الشركة  نشاط   امأداد 

العنصر الأالي):
مكأب املراقبة الأقنية.

 2ذلك يصبح نشاط الشركة كما)
يلي):

مكأب املراقبة الأقنية.)))))))
 (7 يوم) القانوني  االيداع  تم 
لدى املحكمة الأجارية) ((0(( يونيو)

السمارة تحت رقم)4)1.
221 P

شركة وي وكليو
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

الرتسما5 االجأماعي : 100.000 
درهم

املقر االجأماعي : رقم 3 - الطابق 3 - 
رقم 4550 - حي املحمدي - تكادير

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
لشركة) ((0(( سبأمبر) (15 املؤرخ في)

 ي  كليو تقرر ما يلي):
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للشركة) االجأماعي  املقر  تحويل 
 -  3 برقم) الكائن  السابق  املقر  من 
الطابق)3)-)رقم)4550)-)حي املحمدي)

-)تكادير.
(: ب) املوطنة  الحالي  العنوان  إلى 
38)مكرر)-)تلبرجت) شارع كاندي رقم)

-)تكادير.
األسا�شي) القانون  تعديل 
املأعلق باملقر) (4 )البند رقم) للشركة)

االجأماعي).
تسئلة مخألفة.

كأابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير) الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  ((0(( سبأمبر) ((8 يوم)

.118601
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UN TRANSIT
SARL AU

العام) الجمع  محضر  بمقأ�شى 
تغسطس) ((3 في) مؤرخ  االسأثنائي 
 UN شركة) رتسما5  رفع  تم  ((0((
 100.000 من) (TRANSIT SARL AU
موزعة) درهم  (500.000 إلى) درهم 

كاآلتي):
MOHAMED LOUARDI)لوردي)

محمد):)5000)حصة.
الأجاري) بالسجل  الأقييد  رقم 

3333)باملحكمة االبأدائية الداخلة.
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 STE AUTO SERVICES AL
FAROUK

SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة
الرتسما5 قدره : 10.000 درهم

مقرها : 8 تجزئة  اد الذهب قطاع 
ت شارع محمد الخامس حي الرحمة 

سال
تعيين مسير جديد

بأاريخ مؤرخ  محضر   بموجب 
السيد) تعيين  تم  (،(0(( ماي) ((7  
جديد) مسير  الطاهيري  الركراكي 

للشركة بعد اسأقالة ملياء)بن عمر.

 تم تعديل قانون الشركة كما يلي):

الفصل)14):)إدارة الشركة.

قرار تعيين املسير بأخذ من طرف)

الشركاء) يثبت بمحضر.

باملحكمة) القانون  إيداع  تم 

سبأمبر) (14 بأاريخ) بسال  االبأدائية 

))0))تحت رقم)719.
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PYRAMID MATERIALS
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
بمقأ�شى عقد عرفي املؤرخ بأاريخ)

تمت املصادقة) ((0(( تغسطس) (18

ذات) لشركة  األسا�شي  القانون  على 

املسؤ لية املحد دة):

براميد متريالز ش.م.م) (: التسمية)

 PYRAMID« الوحيد) للشريك 

.»MATERIALS SARL AU

شارع) (،147 (: االجأماعي) املقر 

شقة) (( إقامة تف الطابق) املقا مة،)

)))الدار البيضاء.

مواد) بيع  (: االجأماعي) النشاط 

كراء) للغير،) البضائع  نقل  البناء،)

اآلالت.

الرتسما5):)حدد رتسما5 الشركة)

درهم مقسمة إلى) (100.000 في مبلغ)

 100 حصة اجأماعية بقيمة) (1000

درهم للحصة مملوكة بكاملها للسيد)

نور دين عبد الحميد.

مدة الشركة):)99)سنة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد نور دين عبد الحميد.

 قد تم إيداع نسخة من القانون)

الأجارية) املحكمة  لدى  األسا�شي 

 839(9( رقم) تحت  البيضاء) بالدار 

السجل الأجاري رقم)556647)بأاريخ)

8))سبأمبر)))0).

225 P

PANOVIE
S.A.R.L AU

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

رتس مالها : 10.000.000 درهم

مقرها اإلجأماعي : قطعة رقم 

7)/6) املنطقة الصناعية الجديدة 

املحمدية

اسأمرارية الشركة
فوق) املنعقد  القرار  بمقأ�شى 

 (0(( تغسطس) (19 بأاريخ) العادة 

اسأمرارية) الوحيد  الشريك  قرر 

ما) رغم  تعاله  املذكورة  الشركة 

لهذه) الصافية  الحالة  إليه   صلت 

ربع) من  تقل  تصبحت  األخيرة  التي 

املتراكمة. الخسائر  نتيجة  رتسما5 

القانوني بكأابة الضبط) تم اإليداع 

باملحكمة اإلبأدائية باملحمدية بأاريخ)

 1893 تحت رقم) ((0(( سبأمبر) ((8

)رقم السجل الأجاري)6357).
بمثابة مقأطف  2يان

فيدكس
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ZINE PRESSING
SARL AU

تعديل شركة
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تقرر ما) ((0(( تغسطس) ((1 بأاريخ)

يلي):

 1000 الزين) ياسين  السيد  باع 

درهم) (100 بثمن) إجأماعية  حصة 

للحصة إلى السيدة املكنا�شي لكرا ي)

زينب.

الزين) ياسين  السيد  اسأقالة 

السيدة) املسير  تعيين  منصب  من 

املكنا�شي لكرا ي زينب بدال عنه.

 149379 رقم) الأجاري  السجل 

باملحكمة الأجارية بالر2اط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

سبأمبر) ((( الأجارية بالر2اط بأاريخ)

))0))تحت رقم)7459.
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Y &A COMPANY
SARLAU

شركة دات املسؤ لية املحد ة مع 
مساهم  احد

مقرها اإلجأماعي :48 الشقة 1 شارع 
فا5  لد عمير تكدا5 الر2اط

تأسيس شركة
بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ)
تم تأسيس شركة) ((0(( سبأمبر) (7

تحمل الخصائص الأالية):
 Y( &A( COMPANY (: التسمية)

ش.م.م. .
الهدف اإلجأماعي):

إنشاءات) ت   مأنوعة  تعما5 
)مقا 5).
تاجر.

اسأيراد  تصدير.
درهم) (100.000.00 (: املا5) رتس 
حصة إجأماعية) (1000 مقسمة إلى)
موزعة) للحصة  درهم  (100 بقيمة)

كالأالي):
بقيمة) إجأماعية  حصة  (1000
السيد) بحوزة  للحصة  درهم  (100

دازية منير.
من تاريخ) سنة ابأداء) (99 (: املدة)

الأقييد بالسجل الأجاري.
 1 الشقة   48 (: اإلجأماعي) املقر 

شارع فا5  لد عمير تكدا5 الر2اط.
دازية  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

منير مسير ملدة غير محد دة.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بالر2اط) الأجارية  باملحكمة  الضبط 
 (8 بأاريخ) (1(9193 الرقم) تحت 
سبأمبر)))0))رقم))الأقييد بالسجل)

الأجاري)163069.
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NTS PRO
شركة ذات مسؤ لية محد دة 

شريك  احد
NTS PRO حل شركة

شركة ذات مسؤ لية محد دة 
شريك  احد )في طور الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي : 48 

الشقة 1 شارع فا5  لد عمير تكدا5 
الر2اط
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رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
157865

املؤرخ في) بمقأ�شى قرار الشركاء)
تقرر حل شركة) ((0(( سبأمبر) ((3
ذات مسؤ لية محد دة) (NTS PRO
شريك  احد مبلغ رتس املا5)100000 
درهم  عنوان مقرها اإلجأماعي  48 
الشقة 1 شارع فا5  لد عمير تكدا5 
الشركة  قيام  لعدم  نتيجة  الر2اط 

باألهداف التي تسست من تجلها.
 حدد مقر الأصفية ب 14 شارع 
الر2اط  عينت  تكدا5  رشد  ابن 
مصفية  سميرة  الجريري  السيدة 

للشركة.
باملحكمة) (: القانوني) اإليداع  تم 
سبأمبر) ((8 الأجارية بالر2اط بأاريخ)

))0))رقم))رقم)9195)1.
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CARAVANE DE LA NOIX
SARL

شركة دات املسؤ لية املحد دة
مقرها اإلجأماعي : 48 الشقة 1 شارع 

فا5  لد عمير تكدا5 الر2اط 
تأسيس شركة

بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ)
))0))بالر2اط تم تأسيس) 8)سبأمبر)

شركة تحمل الخصائص الأالية):
 CARAVANE DE LA (: التسمية)

NOIX)ش.م.م. .
الهدف اإلجأماعي):

اإلدارة الأجارية.
تسويق املنأجات الغذائية.

تاجر.
اسأيراد  تصدير.

درهم) (100.000.00 (: املا5) رتس 
حصة إجأماعية) (1000 مقسمة إلى)
موزعة) للحصة  درهم  (100 بقيمة)

كالأالي):
500)حصة إجأماعية بقيمة)100 
درهم للحصة بحوزة السيد الحميان)

يخأات يونس.
بقيمة) إجأماعية  حصة  (500
السيدة) بحوزة  للحصة  درهم  (100

الحميان يخأات هدى.

من تاريخ) سنة ابأداء) (99 (: املدة)
الأقييد بالسجل الأجاري.

 1 الشقة   48 (: اإلجأماعي) املقر 
شارع فا5  لد عمير تكدا5 الر2اط.

التسيير : تم تعيين السيد الحميان)
يخأات يونس مسير ملدة غير محد دة.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بالر2اط) الأجارية  باملحكمة  الضبط 
 (8 بأاريخ) (1(9191 الرقم) تحت 
سبأمبر)))0))رقم))الأقييد بالسجل)

الأجاري)163065.
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 MAROC DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER & GESTION

SARL D’AU
شركة ذات املسؤ لية املحد دة ذات 

الشريك الوحيد
مقرها اإلجأماعي : العمارة 30 

الشقة 8 الزنقة موالي تحمد لوكيلي 
حسن 

الرتسما5 اإلجأماعي : 100000 
درهم

RC : 151405
IF : 50178551

محرر) عرفي  عقد  بموجب 
ماي) (13 بأاريخ) بالدارالبيضاء)
يونيو) (8 بأاريخ) مسجل  ((0((
 RE :(4731/(0(( QCE :  (0((

65310/(0(( OR :18894/(0((
العزعوزي) محمد  السيد  باع 
التي) إجأماعية  حصة  (1000
 MAROC الشركة) في  يمألكها 
 D E V E L O P P E M E N T
 IMMOBILIER(&(GESTION(SARL
D’AU)لفائدة السيد يوسف العز زي))
 2موجب هذا الأعديل في الحصص)
تم) الشركة  لرتسما5  اإلجأماعية 

تغيير ما يلي):
املادة)6):)الأقدمات.

(: العز زي) يوسف  السيد 
100.000.00)درهم

املجموع):)100.000.00)درهم.
املادة)7):)رتسما5 الشركة:

 1000 العز زي) يوسف  السيد 
حصة اجأماعية.

املجموع):)1000)حصة اجأماعية.
)بموجب عقد عرفي يأضمن قرار)
الشريك الوحيد بأاريخ)13)ماي)))0) 
 DV  (0(( يونيو) (8 بأاريخ) مسجل 
 :65351/(0(( OR :18899/(0((

))RE :(4740/(0)قد تقرر ما يلي):
املصادقة على عقد البيع املذكور)

تعاله.
اسأقالة السيد محمد العزعوزي)

من منصبه كمسير  حيد للشركة.
تسمية السيد يوسف العزعوزي)
غير) ملدة  للشركة  مسيرا  حيدا 

محددة.
بأاريخ عرفي  عقد   بموجب 
الشريك) قام  ((0(( تغسطس) ((  
األسا�شي) النظام  بصياغة  الوحيد 

للشركة.
(: القانوني) اإليداع  تم   قد 
بأاريخ بالر2اط  الأجارية   باملحكمة 
رقم)) ( تحت) ((0(( سبأمبر) (13  

.1(8657
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ROSEN DAL
SARL D’AU

شركة ذات املسؤ لية املحد دة ذات 
الشريك الوحيد

مقرها اإلجأماعي : الدارالبيضاء 14 
 16 شارع ) مارس  زا ية ) زنقة 

بر فانس 
الرتسما5 اإلجأماعي : 10000 درهم

RC : 389185
IF : 2495326

محرر) عرفي  عقد  بموجب 
تغسطس) (1( بأاريخ) بالدارالبيضاء)
تغسطس) ((4 بأاريخ) مسجل  ((0((

RE :61968/(0((/(0((
علي) محمد  جاسم  السيد  باع 
التي) إجأماعية  حصة  ((5 الرماح)
 ROSEN DAL الشركة) في  يمألكها 
عبد) عقيل  السيد  لفائدة   SARL

الرحيم حسن الحلو.
في) الأعديل  هذا   2موجب 
لرتسما5) اإلجأماعية  الحصص 

الشركة تم تغيير ما يلي):

املادة)6):)الأقدمات.
السيد عقيل عبد الرحيم حسن)

لحلو):)10.00.00)درهم
املجموع):)10.000.00)درهم.

املادة)7):)رتسما5 الشركة:
السيد عقيل عبد الرحيم حسن)

الحلو)100)حصة إجأماعية.
املجموع):)100)حصة إجأماعية.

يأضمن) عرفي  عقد  بموجب 
العادي) الغير  العام  الجمع  محضر 
مسجل) ((0(( تغسطس) (1( بأاريخ)
 61965:  (0(( تغسطس) ((5 بأاريخ)
قد) (QCE( :16235( OR46137( ( ،RE

تم تقرير ما يلي):
املصادقة على عقد البيع املذكور)

تعاله.
تغيير الشكل القانوني للشركة.

تمديد تسمية السيد عقيل عبد)
مسيرا  حيدا) الحلو  حسن  الرحيم 

للشركة ملدة غير محددة.
األسا�شي) النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.
 قد تم اإليداع القانوني):باملحكمة)
بأاريخ بالدارالبيضاء)  الأجارية 
رقم)) ( تحت) ((0(( سبأمبر) ((1  

.838357
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EL KAWTAR TAM II
SARL

شركة ذات املسؤ لية املحد دة 
مقرها اإلجأماعي : الدارالبيضاء 

حي الحديقة زنقة عثمان بن عفان 
الرقم 11 

الرتسما5 اإلجأماعي : 
3.000.000.00 درهم

RC : 212171
IF : 40253863

محرر) عرفي  عقد  بموجب 
تغسطس) (1( بأاريخ) بالدارالبيضاء)
تغسطس) ((4 بأاريخ) مسجل  ((0((

RE :6(034
الرحيم) عبد  عقيل  السيد  باع 
حسن لحلو)))3000)حصة إجأماعية)
 EL KAWTAR الشركة) في  يمألكها 
TAM II SARL)لصالح السيد جاسم)

محمد علي الرماح.
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في) الأعديل  هذا   2موجب 

لرتسما5) اإلجأماعية  الحصص 

الشركة تم تغيير ما يلي):

املادة)6):)الأقدمات.

حامد) نور  الحسين  عبد  السيد 

الحلو)1.500.000.00درهم.

السيد عقيل عبد الرحيم حسن)

الحلو)00.000.00).1درهم.

السيد جاسم محمد علي الرماح)

300.000.00درهم.

3.000.000.00)دهم.

املادة)7):)رتسما5 الشركة:

حامد) نور  الحسين  عبد  السيد 

الحلو15000)حصة إجأماعية.

السيد عقيل عبد الرحيم حسن)

الحلو)000)1حصة إجأماعية.

السيد جاسم محمد علي الرماح)

3000درهم حصة إجأماعية.

حصة) (30.000 (: املجموع)

إجأماعية.

يأضمن) عرفي  عقد  بموجب 

العادي) الغير  العام  الجمع  محضر 

مسجل) ((0(( تغسطس) (1( بأاريخ)

(0(( تغسطس) ((5  بأاريخ)

 QCE 16(36 OR: 46190 RE  

)03)6))قد تم تقرير ما يلي):

املصادقة على عقد البيع املذكور)

تعاله.

اللطيف) عبد  السيد  اسأقالة 

كمسير) من  ظيفأه  السعدا ي 

للشركة.

)تمديد تسمية السيد عقيل عبد)

عبد) الحلو  السيد  حسن  الرحيم 

مسيرين) الحلو  حامد  نور  الحسين 

للشركة ملدة غير محددة.

األسا�شي) النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.

 قد تم اإليداع القانوني):باملحكمة)

بأاريخ بالدارالبيضاء)  الأجارية 

رقم)) ( تحت) ((0(( سبأمبر) ((1  

.838376
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e.mail:fiduciareassabil@gmail.com

STE. VILTRADE
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

))0))قد) )))تغسطس) تمارة بأاريخ)

املسؤ لية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحد دة بشريك  حيد.

.VILTRADE SARL AU(:(التسمية

الهدف اإلجأماعي :

تعما5 البناء.

تفل البضائع للغير.
رتسما5 الشركة : 1000000.00 

درهم مقسمة إلى 10000 حصة من 

فئة 100 درهم للحصة الواحدة.

 10000 ياسين  ابوناصر  السيد 

حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي تي من تاريخ  ضع 

السجل الأجاري.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األ لى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

 106 عمارة  الكائن  املحل   : املقر 

شقة 9 الأجزئة النصر تمارة.

املسير : السيد ابوناصر ياسين.
الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

.1373(1
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OZONE SETTAT
 APARTEMENT(N°3

 LOTISSEMENT MIFTAH EL

 KHIR 1158 CH 2.3  DEUXIEME

TRANCHE SETTAT

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقأ�شى 

))0))قد) 15)سبأمبر) سطات بأاريخ)

املسؤ لية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحد دة.

ت ز ن سطات شركة) (: التسمية)

ذات املسؤ لية املحد دة.

الهدف اإلجأماعي):

الأدبير املفوض للقطاع العمومي)

املنزلية  ما) بالنفايات  يأعلق  الذي 

شابهها.

رتسما5 الشركة):)00.00).6)1.8 

)6)18)حصة من) درهم مقسمة إلى)

فئة)100)درهم للحصة الواحدة.

 18(6 البدرا ي) عزيز  السيد 

حصة.

للبيئة  الخدمات) ت ز ن  شركة 

16436)حصة.

النحو) على  إدارة  هيئة  تكوين 

الأالي:

الحامل) فيرادي  يونس  السيد 

رقم) الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.TA99767

سيدي) هللا  عبد  موالي  السيد 

الأعريف) لبطاقة  الحامل  حيدا 

.E354493(الوطنية رقم

الحاملة) بنعمور  حنان  السيدة 

رقم) الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.A6099(5

الصالحية  الأوقيع):

تخو5 كل الصالحيات في الفصل)

15)من القانون األسا�شي للسيد عزيز)

البدرا ي تحت توقيعه الوحيد.

التي) للصالحيات   يقرر  فقا 

للسيد) األسا�شي  القانون  منحها 

هيئة اإلدارة) عزيز البدرا ي ألعضاء)

الأوقيع املزد ج على النحو الأالي):

سيدي) هللا  عبد  موالي  السيد 

حيدا)+)السيدة))حنان بنعمر .

)ت  السيد يونس فيرادي)+)السيدة)

حنان بنعمر .

ت  السيد موالي عبد هللا سيدي)

حيدا)+)السيد يونس فيرادي.

من) ابأداء) سنة  (99 (: املدة)

الأأسيس النهائي تي من تاريخ  ضع)

السجل الأجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األ لى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

املقر):)الشقة رقم)3)تجزئة مفأاح)

الثاني) الشطر  (3-( ش) (1158 الخير)

سطات.

املسير):)السيد عزيز البدار ي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
السجل) قسم  بسطات  اإلبأدائية 
 (0(( ( سبأمبر) ((7 بأاريخ) الأجاري 

تحت عدد)73)1.
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SOCIETE ITHY HOLDING
S.A.R.L. AU

 SIEGE(SOCIAL: 17 AVENUE(AL
ABTAL(APPT(N°9 AGDAL(RABAT
تبعا ملحضر الجمع العام للشركاء)

بأاريخ))))يونيو))0))تقرر ما يلي):
 SOCIETE ITHY شركة) تصفية 

.HOLDING S.A.R.L. AU
بوطالب) اتري  السيدة  تعيين 

كمصفية للشركة.
العنوان) في  الأصفية  مقر  تعيين 
شارع األبطا5 شقة) (17 رقم) (: اآلتي)

رقم)9)تكدا5 الر2اط.
لدى كأابة) (: تم اإليداع القانوني)
للر2اط) الأجارية  باملحكمة  الضبط 
عدد) تحت  ((0(( سبأمبر) (( بأاريخ)

4955)1)السجل الأجاري.
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DIGGY DOG GROOMING
بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ)
قد  ضع) بأمارة  سبأمبر))0)) (16
تحمل) لشركة  األسا�شي  القانون 

الخصائص الأالية):
شركة ذات املسؤ لية) (: التسمية)

املحد دة ذات شريك  حيد.
الهدف اإلجأماعي):

اإلعأناء)بالكالب.
تدريب الكالب.

الحيوانات) منأجات  تسويق 
األليفة.

تر2ية الكالب.
تقديم الخدمات.

اإلسأيراد  الأصدير.
الأجارة.

درهم) (100000.00 (: املا5) رتس 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

على الشكل الأالي):
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السيد رياض الطاهر الريح)1000 

حصة.

من) ابأداء) سنة  (99 (: املدة)

الأأسيس النهائي.

إلى) يناير  فاتح  من  (: السنةاملالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األ لى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

:)مسأودع في املصلى تحواز) املقر)

الرميلية سيدي يحيى زعير تمارة.

املسير):)السيد رياض الطاهرالريح.
الأجاري) بالسجل  الأقييد  رقم 

.1373(3

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1893 رقم) تحت  بأمارة  اإلبأدائية 

بأاريخ)8))سبأمبر))))0).
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STE. GHOUBIR PLASTIC
SARL AU

شركة ذات مسؤ لية محد دة)
رتسمالها):)100.000.00)درهم

بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ)6 

))0)))بالر2اط قد تم تأسيس) يوليو)

شركة ذات املسؤ لية املحد دة  التي)

تحمل الخصائص الأالية):

 STE. GHOUBIR (: التسمية)

.PLASTIC SARL AU

الهدف اإلجأماعي:

تاجر.

اسأيراد  تصدير.

عين) تجزئة  (: اإلجأماعي) املقر 

 4 رقم) شقة  (10( رقم) العأاريس 

الطابق الثاني الصخيرات.

من) ابأداء) سنة  (99 (: املدة)

الأأسيس النهائي.

درهم) (100.000.00 (: الرتسما5)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.

 1000 الجياللي) غو2ير  السيد 

حصة.

التسيير):)السيد غو2ير الجياللي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

املحكمة) القانوني  اإليداع 
السجل) تمارة  بمدينة  اإلبأدائية 
بأمارة بأاريخ) (1373(9 الأجاري رقم)

8))سبأمبر)))0).
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WORLD LIFT AFRICA
SARL

شركة ذات املسؤ لية املحد دة 
رتسمالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجأماعي : الطابق الثاني رقم 
6 بالعمارة رقم 7) تجزئة السعادة 

عين عأيق بأمارة
رقم السجل الأجاري : 137307
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ)
تأسيس) تم  ( ((0(( سبأمبر) (1(
شركة ذات املسؤ لية املحد دة ذات)

الخصائص الأالية):
 WORLD LIFT (: التسمية)

.AFRICA SARL
نشاط الشركة):

)تركيب املصاعد الكهر2ائية.
اشغا5 البناء) تشغا5 مخألفة.

اإلسأيراد  الأصدير.
الثاني) الطابق  (: اإلجأماعي) املقر 
تجزئة) ((7 رقم) بالعمارة  (6 رقم)

السعادة عين عأيق بأمارة.
لقد تم تحديد) (: رتسما5 الشركة)
100.000)درهم) في) ( رتسما5 الشركة)
حصة إجأماعية)) (1000 مقسمة إلى)
موزعة) دراهم  (100 الواحدة) قيمة 

كالأالي):
500)حصة) السيد كر ري محمد)

إجأماعية.
حصة) (500 هنان) السيد  ليد 

إجأماعية.
تعيين) تم  لقد  (: الشركة) تسيير 
كر ري  السيد  ليد) محمد  السيد 
غير) ملدة  للشركة  كمسيرين  هنان 

محد دة.
السنةاملالية):)من فاتح يناير إلى)31 
ديسمبر من كل سنة باسأثناء))السنة)
األ لى التي تبأدئ من تاريخ الأقييد في)

السجل الأجاري).

في الشركة  مدة  تحديد  تم   لقد 

 99)سنة.

لدى كأابة) (: تم اإليداع القانوني)

باملحكمة اإلبأدائية بأمارة) ( الضبط)

تحت رقم) ((0(( سبأمبر) ((7 بأاريخ)

السجل الأجاري)137307.
للنشر  اإلعالن
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EXCELLENT TRAV

SARL AU

شركة ذات املسؤ لية املحد دة 

رتسمالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجأماعي : تجزئة عين 

العأاريس رقم )10 الشقة رقم 4 

الطابق الثاني الصخيرات

 رقم السجل الأجاري : 137307

تأسيس شركة ذات املسؤ لية
املحد دة ذات الشريك الوحيد

 15 بأاريخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 

سبأمبر)))0)))تم تأسيس شركة ذات)

الشريك  ذات  املحد دة  املسؤ لية 

الوحيد ذات الخصائص الأالية):

 EXCELLENT TRAV (: التسمية)

.SARL AU

نشاط الشركة :

تشغا5 البناء  تشغا5 مخألفة.

التركيب الكهر2ائي.

نجارة األملومنيوم.

عين) تجزئة  (: اإلجأماعي) املقر 

 4 رقم) الشقة  (10( رقم) العأاريس 

الطابق الثاني الصخيرات.

 رتسما5 الشركة):)لقد تم تحديد)

100.000)درهم) في) ( رتسما5 الشركة)

حصة إجأماعية))قيمة الواحدة)100 

دراهم موزعة كالأالي):

السالم) عبد  ( ايت) نورة  السيدة 

1000)حصة إجأماعية.

تعيين) تم  لقد  (: الشركة) تسيير 

السالم) عبد  ايت  نورة  السيدة 

كمسيرة للشركة.

إلى يناير  فاتح  من  (:  السنةاملالية)

باسأثناء)) ديسمبر من كل سنة  (31  

تاريخ) من  تبأدئ  التي  األ لى  السنة 

الأقييد في السجل الأجاري).

في الشركة  مدة  تحديد  تم   لقد 

 99)سنة.

لدى كأابة) (: تم اإليداع القانوني)

باملحكمة اإلبأدائية بأمارة) ( الضبط)

تحت رقم) ((0(( سبأمبر) ((6 بأاريخ)

السجل الأجاري)137305.
للنشر  اإلعالن
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 STE. MAINTENANCE

 BLOWING MACHINE

MORROCO
SARL AU

رقم السجل الأجاري : 307)16

تكوين شركة محد دة املسؤ لية 
ذات الشريك الوحيد

بأاريخ) مؤرخ  محضر  بمقأ�شى 

تم  ضع) ( ((0(( تغسطس) فاتح 

القوانين األساسية لشركة محد دة)

املسؤ لية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات الأالية):

الهدف):

مقا 5 إداراة العمليات الصناعية.

منشآت صناعية.

الأجارة.

 8 30)شقة رقم) املقر:)عمارة رقم)

حسان) الوكيلي  تحمد  موالي  شارع 

الر2اط.

بما) املا5  رتس  حدد  (: املا5) رتس 

قدره)100.00.00)درهم.

غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)

محد دة من طرف):

السيد عمر مر2وح.

بكأابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة الأجارية بالر2اط) ( الضبط)

بأاريخ)6))تغسطس)))0))تحت رقم)

.1(7(30

241 P
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 STE. OPARASERRICES
SARL AU

رقم السجل الأجاري : 805)16
تكوين شركة محد دة املسؤ لية 

ذات الشريك الوحيد
بالر2اط) مؤرخ  محضر  بمقأ�شى 
))0)))تم  ضع) 30)تغسطس) بأاريخ)
القوانين األساسية لشركة محد دة)
املسؤ لية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات الأالية):
الهدف):
الأجارة.

تجارية.) معلومات  خدمة  مقا لة 
اإلستشارات اإلدارية.

 8 30)شقة رقم) املقر:)عمارة رقم)
حسان) الوكيلي  تحمد  موالي  شارع 

الر2اط.
بما) املا5  رتس  حدد  املا5:) رتس 

قدره)10.00.00)درهم.
غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)

محد دة من طرف):
السيد طارق جاهيد.

بكأابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحكمة الأجارية بالر2اط) ( الضبط)
تحت رقم) ((0(( سبأمبر) (16 بأاريخ)

.1(8889
242 P

 STE. ZEKRAOUI IMPORT
EXPORT

ش.د.م.م.م. 
رقم 08) شارع ابراهيم الر داني 

خريبكة
الغير) العام  املحضر  بمقأ�شى 
 (0(( سبأمبر) (1( بأاريخ) العادي 
 ZEKRAOUI IMPORT بمقر شركة)
اتخذ) ش.د.م.م.م.   (EXPORT

املساهمون القرار الأالي):
الحل السابق أل انه للشركة.

الزكرا ي) تسماء) السيدة  تعيين 
مصفية.

باملحكمة) ( ( (: تم اإليداع القانوني)
اإلبأدائية لخريبكة بأاريخ))))سبأمبر)

))0))تحت رقم))44/))0).
243  P

STE OUADRESS PHARMA
SARL

 مقرها االجأماعي جمعية االزدهار 
راس املا عين الشقف موالي يعقوب 

فاس

الجمعية) قرار  بمقأ�شى 

يوم) املنعقدة  العادية  الغير  العامة 

 STE لشركة) ((0(( سبأمبر) ((0

(،OUADRESS PHARMA SARL

االزدهار) جمعية  االجأماعي   مقرها 
راس املا عين الشقف موالي يعقوب)

فاس.

قبل) للشركة  النهائية  الأصفية 

ت انها.

مريم) السيدة  ضريس  تعيين 

لأصفية الشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

 3959 رقم) تحت  بفاس  الأجارية 

بأاريخ)7))سبأمبر)))0).

244 P

STE NEW GOLD FES
SARL AU

املقر اإلجأماعي : رقم )8 تجزئة 

نادية بنسودة فاس 

تم تأسيس شركة ذات املسؤ لية)

فاس) في  بشريك  حيد  املحد دة 

ذات) ((0(( سبأمبر) (9 بأاريخ)

الخصائص الأالية):

 STE NEW GOLD FES(:(التسمية

.SARL AU
تجزئة) (8( رقم) (: املقر اإلجأماعي)

نادية بنسودة فاس.

.BIJOUTIER(الهدف):)صائغ

)املدة):)99)سنة.))))))))))))))
درهم،) (100.000 (: رتسما5)

مقسمة إلى)1000)حصة من فئة مائة)

درهم.

السيد) (: الوحيد) الشريك 

حصة) (1000 الشيظمي عبد العزيز)

ب:)100.000)درهم.

السيد) (: التسيير  االمضاء)

الشيظمي عبد العزيز.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

 5075 رقم) بفاس  تحت  الأجارية 

بأاريخ)6))سبأمبر)))0).

245 P

CARINSA MAROC
شركة محد دة املسؤ لية

ذات الشريك الوحيد

مقرها االجأماعي : 357، شارع محمد 

الخامس، الطابق الثالث، شقة
رقم 6، فضاء A/4، الدار البيضاء

راسمالها : 3.479.500 درهم

السجل الأجاري : رقم 103005

بمقأ�شى محضر قرارات الشريك)

بالدار) الشركة  بمقر  املحرر  الوحيد 
البيضاء)بأاريخ)5)سبأمبر)))0))تقرر)

ما يلي):

الشركة) مسيري  مهام  تجديد 

 Mr السيد كويريكو لو2يز غونزاليس)

 QUIRICO LOPEZ GONZALEZ

تشامور ) مارتينيز  فانيسا   السيدة 

 Mme VANESA MARTINEZ

لفترة محد دة مدتها) (CHAMORRO

تكأو2ر) ((5 حتى) تي  سنوات،) (05

.(0(7

املديرين) صالحيات  تحديد 

املشاركين.

من) (31 للفصل) املوازي  الأعديل 

القوانين األساسية للشركة.

تنقيح القوانين األساسية للشركة.

كأابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) الأجارية  باملحكمة  الضبط 

(،(0(( سبأمبر) ((8 بأاريخ) البيضاء)

تحت رقم)839060.

246 P

CLIMATISATION MAROC
فرع

مقرها االجأماعي : شارع بيرانزران 

 ،A زنقة ليبيا، إقامة ر ماندي 

الطابق 10، شقة رقم 145،

الدار البيضاء

السجل الأجاري : رقم 340151

تحويل املقر االجأماعي

رئيس) قرارات  محضر  بمقأ�شى 
مجلس إدارة الشركة تر كس اسبانيا)
بالدار) املحرر  (TROX ESPANA
البيضاء)بأاريخ))1)ماي)))0)،)تقرر)

ما يلي):
بنفس) االجأماعي  املقر  تحويل 
شارع الزرقطوني،) (،(71 املدينة من)
الثاني،) الطابق  ليزير نديل،) إقامة 
شارع) إلى  البيضاء) الدار  (،6 رقم)
بيرانزران  زنقة ليبيا،)إقامة ر ماندي)

A)الطابق)10،)شقة رقم)145.
كأابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) الأجارية  املحكمة  ضبط 
(،(0(( سبأمبر) ((7 بأاريخ) البيضاء)

تحت رقم)839199.
247 P

شركة  لوفروي
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

ذات الشريك الوحيد 
رتسمالها  100000  درهم
رقم 30 تجزئة األحباس 

خارج باب سبأة، سال
نقل املقر االجأماعي

العام) الجمع  محضر  بمقأ�شى 
الشركة) بمقر  املنعقد  االسأثنائي 
األحباس) تجزئة  (30 رقم) بسال،)
(،(0(( ( 5)ماي) ( خارج باب سبأة،)في)
ماي) (10 بأاريخ) بالر2اط،)  املسجل 
  LEFROY( لوفر ي) لشركة  (،(0((
شركة ذات املسؤ لية املحد دة ذات)
الشريك الوحيد،)رتسمالها))100000 
عدد) الأجاري  السجل  ذات  درهم،)

18835،)تم ما يلي):
(،30 نقل املقر االجأماعي من رقم)
سبأة،) باب  خارج  األحباس،) تجزئة 
10،)زنقة) إلى املقر الجديد رقم) ( سال)

نجران،)تابريكت،)سال.
القانون) من  (4 الفصل) تعديل 

األسا�شي للشركة.
اإليداع) تم  القانوني):) اإليداع 
لدى) الضبط  بكأابة  القانوني 
بأاريخ) بسال،) االبأدائية  املحكمة 
14)سبأمبر)))0))تحت رقم)39570 .
248 P



18749 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

MATARO CAFE
SARL AU

تاسيس شركة
بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ)
15)سبأمبر)))0)،)تم تأسيس شركة)
ذات املسؤ لية املحد دة ذات شريك)

 حيد،)ذات الخصائص الأالية):
 MATARO CAFE (: التسمية)

.SARL AU
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
مسؤ لية محد دة ذات شريك  حيد.
مجموعة) (3( (: الشركة) مقر 

الزيأون الأقدم،)الر2اط.
جعلت) ك  االجأماعي  الهدف 
املغرب) داخل  لها  هدفا  الشركة 
 خارجه إما لحسابها ت  حساب الغير)

ت  باالشتراك):
مقهى.

قاعة شاي.
تقديم الخدمات.

درهم) (10.000 (: راسما5 الشركة)
 100 حصة من فئة) (100 مكون من)
مقسمة) الواحدة  للحصة  درهم 

كالأالي):
 100 بودرهم) مونية  السيدة 

حصة.
املدة):)99)سنة ابأداء)من تأسيس)

الشركة.
املسيرة):)السيدة مونية بودرهم.

فاتح) من  تبأدئ  (: املالية) السنة 
يناير غلى)31)ديسمبر.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
سبأمبر) ((6 يوم) بالر2اط  الأجارية 

))0)،)تحت رقم)163019.
249 P

 TECHNICAL CERAMICS
INDUSTRY

SARL
تأسيس شركة محد دة املسؤ لية

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
(،(0(( تغسطس) ((9 يوم) بالر2اط،)
محد دة)) شركة  تأسيس  تم  قد 
الخصائص) تحمل  املسؤ لية  التي 

الأالية):

 TECHNICAL (: التسمية)
.CERAMICS INDUSTRY SARL

رتسما5 الشركة):)100.000)درهم)
 100 1000)حصة بثمن) مقسم على)

درهم للحصة الواحدة.
 500 (: لعي�شي) نادية  السيدة 

حصة.
مصطفى) سالمة  زياد  السيد 

محمد عون):)500)حصة.
املقر االجأماعي):)عمارة)30،)شقة)
8)شارع موالي احمد الوكيلي،)الر2اط.
بيع) تجارة،) (: االجأماعي) الهدف 
 شراء،) اسأيراد جميع اليات  قطع)
غيار صناعة السيراميك  البالستيك.
من) ابأداء) سنة  (99 (: املدة)

الأأسيس النهائي.
كل) الشركة  يسير  (: التسيير)
الحاملة) لعي�شي  نادية  السيدة  من 
 AB(43471رقم الوطنية  للبطاقة 
 السيد زياد سالمه مصطفى محمد)
رقم) السفر  لجواز  الحامل  عون 

A19309184)ملدة غير محد دة.
(: الأجاري) السجل  في  االندراج 
الأجاري) بالسجل  الشركة  سجلت 

بالر2اط تحت رقم)163085.
250 P

COMPANY GENERALE 
DE TRAVAUX ET SERVICES

سجل تجاري رقم 73683
رفع راس ما5 الشركة

على) مؤرخين  عرفيين  بعقدين 
 30 ((0(( ماي) (16 بأاريخ) الأوالي 

يونيو)))0)،)تم ما يلي):
إلى) الشركة  ما5  رتس  رفع 
طريق) عن  درهم  (1.000.000

مساهمة نقدية للشركاء.
إلى) الشركة  نشاط  توسعة 
املعدات) الأنظيف  صيانة  تشغا5 

الكهر2ائية.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالر2اط) الأجارية  باملحكمة  الضبط 
))0)،)تحت رقم) 19)سبأمبر) بأاريخ)

.1(8903
251 P

OPTIQUE AL AZHAR
سجل تجاري رقم 0035)1 بالر2اط

حل الشركة
بعقد عرفي مؤرخ في)9))تغسطس)
قرر الجمع العام االسأثنائي) (،(0((

للشريك الوحيد ما يلي):
حل الشركة مقدما  تصفيتها.

سنديد) ندى  السيدة  تعيين 
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
A379975)كمأمورة للأصفية  إتمام)

جميع اإلجراءات.
(: الأصفية  املراسلة) مقر  تعيين 
مجموعة النجاح) (01 مأجر رقم) (18

01)1)تامسنا تمارة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بالر2اط تحت رقم)8904)1 

بأاريخ)19)سبأمبر)))0).
252 P

 DECO L
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة

بسال) حرر  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم  ضع) (،(0(( يوليو) ((6 بأاريخ)

ذات) لشركة  األسا�شي  النظام 

املميزات) ذات  املحد دة،) املسؤ لية 

املبينة فيما يلي):

.DECO L SARL(:(التسمية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

السانأير،) (: الشركة) من  الغاية 

تشغا5 مخألفة،)البناء،)الأجارة.

تجزئة سيدي) (،(30( رقم) (: املقر)

عبد هللا،)لعيايدة سال.

سنة) (99 حددت مدتها في) (: املدة)

اعأبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.

 100.000 (: رتس املا5 االجأماعي)

حصة من فئة) (100 درهم قسم إلى)

100)درهم،)موزعة كما يلي):

 50.000 السيد حمو مينا تحمد)

درهم))ب)500)حصة.

انصاف) مينا  حمو  السيدة 

50.000)درهم تي)500)حصة.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)
بصفأه) نوردين  مينا  حمو  السيد 
غير) ملدة  للشركة  القانوني  املسير 

محد دة.
ما بين فاتح) (: السنة االجأماعية)

يناير إلى مأم ديسمبر من كل سنة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
سبأمبر) ((( بأاريخ) بسال  االبأدائية 

))0)،)تحت رقم)39654.
رقم السجل الأجاري):)36773.

253 P

ADAMMOUYE
SARL AU

رتسمالها : 60.000 درهم
املقر االجأماعي : قطاع بدر زنقة 

دمشق رقم 17) لعيايدة سال
الحل املسبق للشركة

إن الجمعية العامة الغير العادية)
التي تمت بأاريخ)10)تغسطس)))0)،)
للشركة بمقرها االجأماعي قطاع بدر)

زنقة دمشق رقم)17))لعيايدة سال.
قررت ما يلي):

الحل املسبق للشركة.
تعيين السيد محمد سعدا ي رقم)
ب   ت):)AB5(64(9)بصفأه مصفيا)

للشركة.
للشركة) االجأماعي  املقر  تحديد 

كمقر للأصفية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 39598 االبأدائية بسالن تحت رقم)

بأاريخ)19)سبأمبر)))0).
254 P

 NAMAA LILISKAN
WALBINAA

شركة محد دة املسؤ لية
رتسمالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : تجزئة تبي الزهراء، 
قطاع النهضة رقم 178 لعيايدة، 

سال
الحل املسبق للشركة

إن الجمعية العامة الغير العادية)
(،(0(( 8)تغسطس) التي تمت بأاريخ)
تجزئة) االجأماعي  بمقرها  للشركة 
 178 تبي الزهراء،)قطاع النهضة رقم)

لعيايدة سال.
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قررت ما يلي):
الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد البغدادي خالد رقم)
ب   ت)AB(34836،)بصفأه مصفيا)

للشركة.
للشركة) االجأماعي  املقر  تحديد 

كمقر للأصفية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 39591 تحت رقم) االبأدائية بسال،)

بأاريخ)15)سبأمبر)))0).
255 P

ESPACE MULTI-SERVICE 
ET CASH

))0)) 2موجب) 5)سبأمبر) بأاريخ)
قرر) االسأثنائي  العام  الجمع  عقد 

الشريك الوحد ما يلي):
تفويت السيد مصطفى بوعزا ي)
السيد) يمألكها  التي  حصة  (1000

حمادي اليوسفي.
مصطفى) السيد  اسأقالة 

بوعزا ي من مهام تسيير الشركة.
اليوسفي) حمادي  السيد  تعيين 

كمسير للشركة ملدة غير محد دة.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
تمارة بأاريخ)3))سبأمبر)))0)،)تحت)

رقم)8943.
256 P

TAMESNA PLUS
SARL AU

اخأأام الأصفية
الجمع) محضر  ملقأضيات  تبعا 
 TAMESNA(العام االسأثنائي لشركة
تغسطس) ((3 املنعقد بأاريخ) (،PLUS

))0)،)تم اخأأام تصفية الشركة.
سعيد) (: الشركة) مصفي  تبرئة 

العلمي.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
تمارة) االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
سبأمبر) ((6 بأاريخ) (8958 تحت رقم)

.(0((
257 P

HELLO LIFE
SARL

مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
بأاريخ))8))تغسطس)))0))بالر2اط،)
املسؤ لية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحد دة بشريك  احد.
.HELLO LIFE(:(التسمية

الهدف):)مركز حضانة.
رضا) احمد  شارع  (10 (: العنوان)

كديرة الر2اط.
 100.000 في) حدد  (: الرتسما5)
للحصة) درهم  (100 بقيمة) درهم 

الواحدة للسيدة ليلى الأباري.
الأباري) ليلى  السيدة  تعيين  تم 

كمسيرة للشركة ملدة غير محد دة.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األ لى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
الأجاري) السجل  في  الأقييد  تم 
بأاريخ) (163011 رقم) تحت  بالر2اط 

6))سبأمبر)))0).
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شركة سمارت بيكسال
ش م م

تجزئة معمورة، حصين، عمارة 11)، 
مكأب رقم 10، الطابق الثالث، سال 

الجديدة، سال
العام) الجمع  ملحضر  تبعا 
9)سبأمبر) بأاريخ) االسأثنائي للشركاء)
))0)،)املسجلة في الر2اط بأاريخ)17 

سبأمبر)))0)،)تقرر ما يلي):
السيد) يملكها  حصة  (334 بيع)
نقيلة تسامة البطاقة الوطنية عدد)
السيد) من  كل  لفائدة  (AE173315
العبرطة حاتم البطاقة الوطنية عدد)
AE17(890) السيد العبرطة تسامة)
 AS3583 عدد) الوطنية  البطاقة 

بنسبة متسا ية.
اسأقالة السيد نقيلة تسامة من)
تسيير الشركة  تعيين كل من السيد)
العبرطة) حاتم  السيد  العبرطة 

تسامة كمسيرين للشركة.
تحيين النظام األسا�شي للشركة.

كأابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال) االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

))0)،)تحت رقم) 9))سبأمبر) بأاريخ)

.3967(
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رشكة 2 ه ب ز طرونس

ش م م

د ار لبراهمة، بوقناد5، سال

العام) الجمع  ملحضر  تبعا 

فبراير) (17 بأاريخ) االسأثنائي للشركاء)

 7 املسجلة في الر2اط بأاريخ) (،(0((

مارس)))0)،)تقرر ما يلي):

ز) ب  ه  (( الشركة) االنحال5 

طر نس ش م م.

بدر) حمومي  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

د ار) في  الأصفية  مقر  تثبيت 

لبراهمة،)بوقناد5،)سال.

كأابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال،) االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

))0)،)تحت رقم) 9))سبأمبر) بأاريخ)

.39671
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QUADRICIEL
SARL AU

نقل املقر االجأماعي للشركة
تفويت حصص

تعيين مسير جديد للشركة
الجمع) من  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

بالر2اط) مسجل  عادي  غير  العام 

بأاريخ)14)مارس)))0)،)قرر الشريك)

 QUADRICIEL لشركة) الوحيد 

مسؤ لية) ذات  شركة  (SARL AU

محد دة لشريك  حيد ما يلي):

نقل املقر االجأماعي للشركة من)

531)حي النهضة،)مجموعة الوحدة،)

حي الفرح،) إلى شارع الفرح،) الر2اط 
(،163 رقم) املنز5  خارج  (،165 رقم)

الر2اط.

عبد) السيد  حصص  تفويت 

إلى) حصة  (100 ادر يش) الكريم 

السيد عبد املالك كراعي.

تعيين مسير جديد للشركة السيد)

عبد املالك كراعي.

تعديل القانون األسا�شي.

مكأب) في  القانوني  إيداع  تم 

الأجارية) الر2اط  محكمة  تسجيل 

))0)،)تحت رقم) 7))سبأمبر) بأاريخ)

.1(9160
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STE RNM TRAV
حل مسبق لشركة

املؤرخ) العرفي  العقد  بمقأ�شى 

الحل) تم  (،(0(( يوليو) (19 بأاريخ)

املسبق لشركة)RNM TRAV) تسمية)
رضوان الر كي،)كمصف للشركة.

كما تم تعيين مقر تصفية الشركة)

: 05)تجزئة األندلس حي السالم،)سال.

 لقد تم الوضع القانوني باملحكمة)

يوليو) ((6 بأاريخ) بسال  االبأدائية 

))0)،)تحت الرقم)39344.
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STE RNM TRAV
تصفية

العرفي  تقرير) العقد  بمقأ�شى 

سبأمبر) فاتح  في  املسجالن  املصفي 

))0))بالر2اط.

.RNM TRAV(تم تصفية شركة

باملحكمة) القانوني  الوضع   تم 

سبأمبر) (19 بأاريخ) بسال  االبأدائية 

))0))تحت الرقم)39599.
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 SOCIETE PHARMACIE

MERS EL KHEIR
SRAL AU

بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ  مسجل)

بأاريخ فاتح يناير)))0))تم إنشاء)شركة)

محد دة املسؤ لية ذات شريك  حيد))

 التي تحمل الخصائص الأالية):

 SOCIETE (: التسمية)

  PHARMACIE MERS EL KHEIR

.SRAL AU

الهدف االجأماعي):)صيدلية.
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 100.000 (: الشركة) رتسما5 
درهم.

سيدي) طريق  (: االجأماعي) املقر 
ت الد) الخير  مرس  (6 كلم) زعير  يحيى 

عقبة تمارة.
مدة الشركة):)99)سنة ابأداء)من)

تاريخ الأأسيس.
التسيير):)تم تعيين السيد خشاني)

عبد هللا كمسير للشركة.
الأجاري) بالسجل  الأقييد  رقم 
باملحكمة االبأدائية بأمارة)19)137.

مقأطف  2يان
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 SOCIETE LES AXES DU
MARCHE

SRAL

بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ  مسجل)
إنشاء) تم  ((0(( يونيو) فاتح  بأاريخ 
شركة محد دة املسؤ لية)) التي تحمل)

الخصائص الأالية)):
 SOCIETE LES AXES (: التسمية)

.DU MARCHE  SRAL
بيع  شراء) (: االجأماعي) الهدف 
الورق الجاهز املوجه للبيع بالأجزئة)

 الجملة.
 100.000 (: الشركة) رتسما5 

درهم.
ماريا) لو  مأجر  (: االجأماعي) املقر 

رقم ب عين عأيق تمارة.
مدة الشركة):)99)سنة ابأداء)من)

تاريخ الأأسيس.
السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)

الحرات حفيظة مسيرا للشركة.
الأجاري) بالسجل  الأقييد  رقم 
باملحكمة االبأدائية بأمارة)137137.

مقأطف  2يان
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BERMUDA FISH
SARL AU

س ت تمارة : 01)8)1
حل الشركة

بأمارة) حرر  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
الشريك قرر  ((0(( سبأمبر) ((6 في)

 BERMUDA FISH الوحيد لشركة) (
 100.000 رتسمالها) ش.   ش.ذ.م.م 
 درهم بالصخيرات تجزئة عين العأاريس

رقم))18)محل رقم)1)ما يلي):
الفسخ املسبق  تصفية الشركة.

تحديد مقر الأصفية بالصخيرات)
تجزئة عين العأاريس رقم))18)محل)

رقم)1.
 تعيين السيد العمري يونس كمصفي

للشركة بد ن مقابل.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة)
السجل الأجاري باملحكمة االبأدائية)
))0))تحت) 9))سبأمبر) بأمارة بأاريخ)

رقم)8983.
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MPOWER AUTOMOTIVE
SARL

تأسيس ش.ذ.م.م
بمقأ�شى عقد عرفي حرر بأمارة في)
15)سبأمبر)))0))تم تحرير القوانين)
األساسية لـ)ش.ذ.م.م مميزاتها كالأالي):

 MPOWER (: التسمية)
AUTOMOTIVE SARL)ش.ذ.م.م.

الهدف):
الجديدة) السيارات  في  تجارة 

 املسأعملة.
نقل السلع  البضائع.

تجارة.
شارع األبطا5 الشقة) (15 (: املقر)

رقم)4)تكدا5 الر2اط.
رتس املا5):)100.000)درهم مقسم)
على)1000)حصة من فئة)100)درهم)
للواحدة اكأأبت  حررت من طرف):

سالم) الحاج  خالد  حاتم  السيد 
50.000)حصة.

السيد  ليد مصطفى محمد الالفي)
50.000)حصة.

تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)
محد دة من طرف السيد حاتم خالد)

الحاج سالم.
فاتح) في  تبأدئ  (: املالية) السنة 

يناير  تنأهي في)31)ديسمبر.
يوم) من  تبأدئ  سنة  (99 (: املدة)

تقييد الشركة بالسجل الأجاري.

اإلمضاء):)تسند مهمة الأوقيع مع)
املؤسسات) البنكية  جميع  الوكالة 
الوحيد) الأوقيع  خال5  من  املالية 
ت ) سالم  الحاج  خالد  حاتم  للسيد 

 ليد مصطفى محمد الالفي.
تقييد) تم  (: الأجاري) السجل 
السجل) مصلحة  لدى  الشركة 
الأجاري باملحكمة الأجارية بالر2اط)
 (8 بأاريخ) (163097 رقم) تحت 

سبأمبر)))0).
من تجل االسأخالص  البيان
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 SOCIETE L’OASIS
LUBRIFIANTS

SARL
إضافة فرع الشركة

العام) الجمع  محضر  بمقأ�شى 
5))فبراير) غير العادي املنعقد بأاريخ)
لشركة) االجأماعي  باملقر  ((0((
L’OASIS LUBRIFIANT SARL تقرر 

ما يلي :
إضافة فرع لشركة بقطاع الفأح 
العيايدة   1789 رقم  بنعاشر  ارض 

سال.
باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 
سبأمبر   (7 بأاريخ  بسال  االبأدائية 

))0) تحت رقم 35691.
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 DSV TRANSPORT
INTERNATIONAL

شركة مساهمة 
ذات الرتسما5 1.597.750 درهم

املقر االجأماعي : 5)1 شارع موالي 
سليمان تجزئة A3 عين السبع الدار 

البيضاء املغرب
السجل الأجاري للدار البيضاء : 

55337
)فيما يلي الشركة)

في إطار الجمع العام غير العادي)
املنعقد بأاريخ)16)سبأمبر)0)0))قرر)

مساهمي الشركة ما يلي):
الحل املسبق للشركة.

الودية) الأصفية  مسطرة  فأح 
للشركة.

مدة) جل  خال5  مصفيا  تعيين 

تلخوير) محمد  السيد  الأصفية،)

مغربي الجنسبة.

بمقر) الأصفية  مكأب  تحديد 

الكائن بـ) (CWA MAROCCO شركة)
زنقة البحتري حي كوتيي الطابق) (17

األ 5)0060))الدار البيضاء)املغرب.

تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة)

 (6 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

 838804 رقم) تحت  ((0(( سبأمبر)
  التسجيل الأعديلي بالسجل الأجاري

سبأمبر) ((6 بأاريخ) البيضاء) للدار 

))0))تحت رقم)31335.
لإليداع

املصفي
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ADM MOROCCO
شركة مساهمة 

ذات الرتسما5 15.000.000 درهم

املقر االجأماعي : شارع البناء القطاع 

الصناعي شرق عين السبع الدار 

البيضاء املغرب

مسجلة بالسجل الأجاري للدار 

البيضاء تحت رقم 9591)

)فيما يلي الشركة)

للشركة) اإلدارة  مجلس  خال5 

))0)) الجمع) تبريل) (18 في) املنعقد 

العام العادي املنعقد في)6)ماي)))0) 

تقرر ما يلي):

تنفيذي) كرئيس  تجديد  الية 

للسيد مارك ر 2رت  يركوس املولود في)

5)يناير)1973)ذ  الجنسية األمريكية)

إلى) طوا5 فترة  اليأه كمأصرف تي 

غاية الجمع العام املنعقد للمصادقة)

في املنتهية  السنة  حسابات   على 

 31)ديسمبر)6)0))بأثر رجعي اعأبارا)

الجمع) تاريخ  ((0(1 يونيو) ((5 من)

العام العادي للموافقة على حسابات)

السنة املنتهية في)31)ديسمبر)0)0).

السيد) باسأقالة  علما  اإلحاطة 

تلينا) جورجيف  السيدة  تيود ر 

كمأصرفين) منصبيهما  من  كاسلوفا 

بالشركة.
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قلم) في  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء) بالدار  الأجارية  املحكمة 

رقم) تحت  ((0(( سبأمبر) (8 بأاريخ)

في) الأعديلي  836979) التسجيل 

البيضاء) بالدار  الأجاري  السجل 

رقم) تحت  ((0(( سبأمبر) (8 بأاريخ)

.(9678
لإليداع

الرئيس الأنفيذي

270

 STE ZAKAR IMMO
SARL

الرتسما5 : 100.000 درهم

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة

بمقأ�شى عقد عرفي بسال بأاريخ)
القانون) تم  ضع  ((0(( يونيو) ((0

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة  ذات الخصائص الأالية):

 STE (: االجأماعية) التسمية 

.ZAKAR IMMO SARL

الهدف االجأماعي):)منعش عقاري.

تشغا5 البناء) تنشطة مخألفة.

االسأيراد  الأصدير.
شارع) ((4 رقم) (: االجأماعي) املقر 

سيدي محمد حي رشاد القرية سال.

املدة االجأماعية):)99)سنة.

حدد) (: االجأماعي) الرتسما5 
 100.000 مبلغ) في  الشركة  رتسما5 

درهم موزع على)1000)حصة من فئة)

100)درهم للحصة  زعت كما يلي):

زكار عثمان)500)حصة.

زكار طارق)500)حصة.

السنة االجأماعية):)تبدت من فاتح)

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

زكار) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

عثمان   السيد زكار طارق كمسيرين)

 موقعين للشركة ملدة غير محد دة.

تم إيداع السجل الأجاري بمكأب)

بسال) االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) ((0(( سبأمبر) (13 بأاريخ)

.39546
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 AL BARAKA BATIMENT
ETUDE ET CONSTRUCTION

SARL
شركة محد دة املسؤ لية

 AL BARAKA شركة) تقرير  إن 
 BATIMENT ETUDE ET
املحد دة) (CONSTRUCTION
 4.500.000 رتسمالها) املسؤ لية 
طريق) االجأماعي  درهم  مقرها 
عكراش تجزئة فريدة  ليلى سوي�شي)
الر2اط خال5 الجمع العام الغير) ((3
الشركة) بمقر  انعقد  الذي  العادي 

بأاريخ)3))سبأمبر)))0) :
قرر ما يلي):

سماح املسيرين باسأمرار الشركة)
في نشاطها رغم تكبدها خسائر فاقت)

الحد املنصوص عليه في القانون.
اسأمرار نشاط الشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكمة الأجارية بالر2اط)
بأاريخ)8))سبأمبر)))0))تحت الرقم)

.1(9(18
للخالصة  الأذكير
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B2E INVESTMENT SARL
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
بأاريخ) شركة  طرف  من  املنعقد 

6)يونيو)))0))تقرر ما يلي):
التي) الكاملة  الحصص  تفويت 
هي في حوزة السيد امحمد بن  ابي)
حصة لفائدة السيد عزيز) (340 تي)
درهم) (100 بقيمة) النعيمي  ذلك 

للحصة.
التي) الكاملة  الحصص  تفويت 
الهاللي) بلحسن  السيد  في حوزة  هي 
حصة لفائدة السيد عزيز) (330 تي)
درهم) (100 بقيمة) النعيمي  ذلك 

للحصة.
تم تغيير الشكل القانوني للشركة)
محد دة) مسؤ لية  ذات  شركة  إلى 

بشريك  احد.
تم قبو5 االسأقالة السيد امحمد)
بن  ابي  السيد بلحسن الهاللي من)

منصبهما كمسيران للشركة.

النعيمي) عزيز  السيد  تعيين  تم 
كمسير للشركة.

الرئي�شي) العنوان  تصحيح  تم 
تجزئة) (: كالأالي) ليصبح  للشركة 
مبر كة عمارة)3)شقة رقم)))الطابق)

األ 5،)الصخيرات.
األسا�شي) القانون  تحيين  تم 

للشركة.
بالقسم) القانوني  اإليداع  تم 
بأمارة) االبأدائية  باملحكمة  الأجاري 
سبأمبر) (14 بأاريخ) (887( تحت رقم)

.(0((
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مكأب محمد بوزبع

تمارة

DELTAVI
س.ت، الر2اط : 45003

تعديالت القوانين األساسية للشركة
بمقأ�شى عقد عرفي حرر بالر2اط)
الجمع) قرر  (،(0(( سبأمبر) (7 في)
 DELTAVI لشركة) االسأثنائي  العام 
 (.000.000 رتسمالها) ش.ذ.م.م،)
حي الرياض،) مقرها بالر2اط،) درهم،)

قطاع)16،)بلوك)I،)رقم)16،)ما يلي):
محمد) املرحوم  معاينة  فاة 

خر2وش)؛
حصة) (333 هبة) على  املصادقة 
درهم للواحدة تملكها) (100 من فئة)
جيل) اسبينوزا  جوزيفا  السيدة 
ابنتها) لفائدة  (DELTAVI بشركة)

السيدة نادية خر2وش)؛
حصة) (333 هبة) على  املصادقة 
درهم للواحدة يملكها) (100 من فئة)
بشركة خر2وش  محمد  السيد 
DELTAVI)لفائدة تخأه السيدة نادية)

خر2وش)؛
األساسية) القوانين  تحيين 

للشركة.
كأابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالر2اط) الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم) ((0(( سبأمبر) ((( بأاريخ)

.1(9069
من تجل االسأخالص  البيان
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مكأب محمد بوزبع

تمارة

MAROC ACCESSIBILITES

س.ت، الر2اط : 3799)1

حل الشركة

بمقأ�شى عقد عرفي حرر بالر2اط)

الجمع) قرر  (،(0(( يوليو) (8 في)

 MAROC لشركة) االسأثنائي  العام 

ش.ذ.م.م،) (ACCESSIBILITES

مقرها) درهم،) (100.000 رتسمالها)

بالر2اط،)حسان،)زنقة إدريس األكبر،)

رقم)4)،)ما يلي):

الفسخ املسبق  الأصفية الودية)

للشركة)؛

بالر2اط،) الأصفية  مقر  تحديد 
حسان،)زنقة إدريس األكبر،)رقم)4))؛

مبتسم) هشام  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة بد ن مقابل.

كأابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالر2اط) الأجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) ((0(( سبأمبر) ((( بأاريخ)

.1(9045
من تجل االسأخالص  البيان
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 SOCIETE DIGITAL DE LA

 GESTION DES SERVICES

INFORMATIQUES SARL

برتسما5 :  100.000 درهم

رقم 1016، الطابق األ 5، شارع 

محمد السادس، خريبكة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 

 (0(( تغسطس) ((9 في) بخريبكة 

لشركة) األساسية  القوانين  سنت 

ذات مسؤ لية محد دة لها املميزات)

الأالية):

 Société digital (: التسمية)

 de la gestion des services

informatiques)ش.ذ.م.م.

)مبرمج،) املعلوميات) (: املوضوع)

محلل،)مصمم،)معلوميات)

املقر االجأماعي):)رقم)1016)شارع)

محمد السادس،)خريبكة.
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الشركة) صالحية  مدة  (: املدة)
من تاريخ) سنة ابأداء) (99 حددت في)
في) إال  الأجاري  السجل  في  تسجيلها 
في) ت   أل انه  السابق  االنحال5  حالة 

حالة الأمديد.
 100.000 (: االجأماعي) الرتسما5 
درهم موزعة إلى)1000)حصة من فئة)

100)درهم للحصة  املنسو2ة إلى):
بدر شنأاف):)310)حصة)؛

رفيق النفيدة):)50))حصة)؛
عبد البر دازية):)0)))حصة)؛

 ليد بوهال):)0)))حصة.
عين بدر شنأاف مسير) (: التسيير)

للشركة ملدة غير محددة.
كأابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبأدائية بخريبكة)
تحت رقم) ((0(( سبأمبر) ((7 بأاريخ)
رقم) تحت  الأجاري  456) 2السجل 

.78(9
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 ORBIS CAPITAL SA شركة
شركة محد دة

رتسما5 الشركة : 300.000 درهم
املقر االجأماعي: 4)، زنقة محمد 

الغازي، السوي�شي، الر2اط
السجل الأجاري: 5)1348

 ORBIS (« شركة) في  املساهمين  قرر 
العام) الجمع  خال5  (»CAPITAL SA
اإلسأثنائي املنعقد بأاريخ)18)يونيو)1)0).
جلون) بن  عدنان  السيد  تعيين 

عضو جديدة بمجلس اإلدارة.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالر2اط) الأجارية  باملحكمة  الضبط 
الرقم) تحت  ((0(( شتنبر) ((( يومه)

. 7510
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 ORBIS GREEN OLIVE SA شركة
شركة محد دة

رتسما5 الشركة : 44.600.000  
درهم

املقر االجأماعي : 4)، زنقة محمد 
الغازي، السوي�شي، الر2اط
السجل الأجاري : 755)13

 ORBIS(«(قرر املساهمين في شركة
خال5 الجمع) (» (GREEN OLIVE SA
بأاريخ) املنعقد  اإلسأثنائي  العام 

30))يونيو)1)0).

املهدي) السيد  إسأقالة  تأكيد 

الراحوتي من مجلس اإلدارة  تعيين)

السيدة سمية بوز بع عضوة جديدة)

بمجلس اإلدارة.

بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالر2اط) الأجارية  باملحكمة  الضبط 

الرقم) تحت  ((0(( شتنبر) ((( يومه)

.751(
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 ORBIS AGRO INDUSTRY SA شركة

شركة محد دة
رتسما5 الشركة : 80.015.000 

درهم

املقر االجأماعي: 4)، زنقة محمد 

الغازي، السوي�شي، الر2اط

السجل الأجاري : 68075

 ORBIS(«(قرر املساهمين في شركة

خال5) (» (AGRO INDUSTRY SA

املنعقد) اإلسأثنائي  العام  الجمع 

بأاريخ))1)سبأمبر)))0).

تأكيد إسأقالة السيد عبد اإلله)

اإلدارة  تعيين) مجلس  من  طلحة 

السيدة سمية بوز بع عضوة جديدة)

بمجلس اإلدارة.

بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالر2اط) الأجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت الرقم) ((0(( )))سبأمبر) يومه)

.7509
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 ORBIS BERRIES SA شركة

شركة محد دة
رتسما5 الشركة: 

107.161.000درهم

املقر االجأماعي : 4)، زنقة محمد 

الغازي، السوي�شي، الر2اط

السجل الأجاري: 751)13

شركة في  املساهمين   قرر 

خال5) (»ORBIS BERRIES SA»  

املنعقد) اإلسأثنائي  العام  الجمع 

بأاريخ30)يونيو1)0).

جما5) السيد  إسأقالة  تأكيد 

اإلدارة) مجلس  من  عاصيمي  كنوني 

 تعيين السيدة سمية بوز بع عضوة)

جديدة بمجلس اإلدارة.

بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالر2اط) الأجارية  باملحكمة  الضبط 

الرقم) تحت  ((0(( شتنبر) ((( يومه)

.7511
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 ORBIS PRAWN شركة

 SOUTH SA

شركة محد دة

رتسما5 الشركة :   300.000 درهم

املقر االجأماعي : 4) زنقة محمد 

الغازي السوي�شي، الر2اط

السجل الأجاري 779)13

 ORBIS(«(قرر املساهمين في شركة

PRAWN SOUTH SA)«)خال5 الجمع)

بأاريخ املنعقد  اإلسأثنائي   العام 

 18)يونيو1)0).
علوي) مصطفى  السيد  تعيين 

عزيز عضو جديد بمجلس اإلدارة.

بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالر2اط) الأجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت الرقم) ((0(( )))سبأمبر) يومه)

.7504
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT(N°01(AV(AL(MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.8(.46.(5 / FIX :

05.(8.(3.(8.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE BOUCHRI.COM
بأاريخ) العرفي  العقد  بمقأ�شى 

شركة) تأسيس  تم  (، يوليو1)0)) ((

باملواصفات) املسؤ لية  محد دة 

((( ((((( ( الأالية))):))

STE BOUCHRI.((((:(((((((((((التسمية(

.COM

الهدف):)
املنأجات) جميع  بيع  توزيع 
(((((((((((((((((((((( الغذائية  املشر 2ات.)
19)تجزئة) بلوك) (: املقر اإلجأماعي)
املحمدي) حي  (17( رقم) خريبكة 

تكادير.
سنة ابأدءا من تاريخ) (99 ( املدة:)

الأأسيس.
رتسمالها:))100.000.00)درهم

التسيير:)))للسيد طارق لعفي�شي.
اإلمضاء:))للسيد طارق لعفي�شي.

تم) القانوني  اإليداع 
بأاريخ) ألكادير  الأجارية   باملحكمة 
7)ديسمبر1)0)))تحت رقم)107605.
282 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT(N°01(AV(AL(MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.8(.46.(5 / FIX :

05.(8.(3.(8.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

  STE BARZI MULTI-SERVICE
بأاريخ) العرفي  العقد  بمقأ�شى 
فاتح تبريل))0))،)تم تأسيس شركة)
باملواصفات) املسؤ لية  محد دة 

((((( ( الأالية):))
STE BARZI MULTI- ( ( ( التسمية:) (

.SERVICE
الهدف:)))))

اإلستشارة املالية.
 4 رقم) مكأب  (: اإلجأماعي) املقر 
حديقة تمزيل) (7 الثاني رقم) الطابق 

بنسركا  تكادير.
سنة ابأدءا من تاريخ) (99 ( املدة:)

الأأسيس.
رتسمالها:))100.000.00)درهم
التسيير:)))للسيدة ليلى بارزي.
اإلمضاء:))للسيدة ليلى بارزي.

تم) القانوني  اإليداع 
بأاريخ) ألكادير  الأجارية   باملحكمة 
رقم) تحت  ( ( سبأمبر))0)) ((7

.118581
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 Société  MAROUANE
AKKAOUI

SARL

تـأسـيـس  شـركة ذات املـسـؤ لـيـة 
املـحـد دة 

مر ان عقا ي     ) ش.م.م  )

ذات) الشركة  تأسيس  تم 

شريك) ذات  املحد دة  املسؤ لية 

 حيد بمقأ�شى العقد العرفي املؤرخ)

بأكادير) ( تغسطس))0)) (11 في)

تغسطس))0)    (1(  املسجل بأاريخ)

األسا�شي) القانون  تم  ضع  بأكادير 

املحد دة) املسؤ لية  ذات  للشركة 

حسب املواصفات اآلتية:

التــســـمــيــــــة):مر ان عقا ي ش.م.م.))

  Société  MAROUANE AKKAOUI

  .  SARL

املوضوع اإلجأماعي للشركة):

تصميم كعكة.

مأجر الحلويات.

 05 مأجررقم) ( (: الشركــــــة) مقـــــــر 

))س) فونتي تجزيئة رقم ب) ( تجزيئة)

35)عمارة)9)األخير))تكادير.

من) ابأداء) سنة  (99 املــــــــــــــــدة:)

الأأسيس النهائي.)

100.000.00درهم) ( ( الرتسمــــــــــــا5:)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

نقدا)) اكأأبت  كلها  درهم  (100.00

 دفعت في مجموعها عند اإلكأأاب)

كالأالي):

 1000 عقا ي) مر ان  ( ( -السيـد)

حـصــة.)))))))))))

مر ان) الســيــد  عين  التســيـــيــر:)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  عقا ي 

محد دة.

الأوقيع في) (: ( ( الأوقيع اإلجأماعي)

من) يكون  البنكية  العقود  األ راق 

طرف السـيـد مر ان عقا ي.)))))

القانوني) اإليداع  ثم  (: اإليـــــداع)

الأجارية) باملحكمة  الضبط  بكأابة 

بأكادير بأاريخ)5)سبأمبر))0))))تحت)
رقم)80)118 .  

))))املـسيـــر:))
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STE BREAK STATION

SARL A.U

شركة ت بريك سأاسين  ش.م.م 

ش. 

مسأوطنة لدى شركة تماريس 

كونسلأين ش م م ش   , مكأب رقم 

04 , الطابق األ 5 , دار الرايس شارع 

9) فبرار تالبرجت تكادير 

السجل الأجاري رقم 955)5

بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ)

تأسيس) ثم  ((0(( تغسطس) (30

املحد دة) املسؤ لية  دات  شركة 

للشريك الوحيد.)

-التسمية:)ت بريك سأاسين)).

دات) شركة  ( القانوني:) -الشكل 

املسؤ لية املحد دة للشريك الوحيد.

-الهدف):))

-)سناك لألكالت السريعة.

-املقر اإلجأماعي)):)مسأوطنة لدى)

ش.م.م) كونسلأين  تماريس  شركة 

الطابق األ 5)) (, (04 ,مكأب رقم) ش. )

فبرار تالبرجت) ((9 ,شارع) دار الرايس)

تكادير.)

مبلغ) في  حدد  املا5:) -رتس 

100.000.00)درهم موزعة كما يلي:

السيدة غزالن حفصا ي1000  (-

حصة.

غزالن) السيدة  عينت  -التسيير:)

للشركة) كمسيرة  حيدة  حفصا ي 

ملدة غير محد دة.

من تاريخ) سنة ابأداء) (99 -املدة:)

تسجيل الشركة في السجل الأجاري.)

فاتح) من  اإلجأماعية:) -السنة 

يناير الى)31)ديسمبر))من كل سنة.)

كأابة) لدى  القانوني  اإليداع  ثم 

بأكادير) الأجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  سبأمبر))0)) ((6 بأاريخ)

.118561
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 VERCOTEC 

S.A.R.L

تأسيس شركة

ذات مسؤ لية محد دة

بموجب عقد عرفي محرر بالعيون)

يوم)7))تبريل)015))تم  ضع القوانين)

املحد دة) املسؤ لية  ذات  لشركة 

مميزاتها كالأالي٠

.VERCOTEC  S. A.R.L(((التسمية

املوضوع املراقبة الأقنية)ـ)

مكأب املراقبة.

(، املقر اإلجأماعي زنقة السمارة) (

الطابق) (1 الرقم) (، الحكونية) عمارة 

األ 5)،)العيون.

)املدة))99)سنة).

حدد) اإلجأماعي  الرتسما5 

درهم) الف  ثمانية  تسعين  في 

)98000.00))موزعة على)980)حصة)

100)درهم للحصة الواحدة) من فئة)

مسجلة باسم)٠

بو2كر) سيدي  الشيخ  السيدة 

فاطمة الزهراء))ب)343)))حصة.

اناس)) اسماعيلي  العلوي  السيد 

ب))343))حصة.

بو2كر) سيدي  الشيخ  السيد 

سيدي محمد ب)94))))حصة).)

الشيخ) السيدة  عينت  التسيير 

مسيرة) سيدي بو2كر فاطمة الزهراء)

للشركة ملدة غير محد دة  لها جميع)

الصالحيات لتسيير الشركة.

كأابة) لدى  القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة اإلبأدائية بالعيون)

بأاريخ)8)يونيو)015))تحت رقم)738.

السجل الأجاري تم تسجيل الشركة)

بالسجل الأجاري تحت رقم)17101.
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 SOCIETE BNEGMOUD

  TRAVAUX
 SARL

CONSTITUTION
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة
 رتسمالها : 100000.00 درهم .

املقر اإلجأماعي: س ش01- تجزئة 

تركانة تيت ملو5  

بمقأ�شى عقد عرفي محرر بأاريخ)

تم إنجاز القانون) ((0(( سبأمبر) (09

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محد دة ذات املواصفات الأالية):

 SOCIÉTÉ (: التسمية)

 BENGMOUD TRAVAUX SARL

تعما5) ت   بنايات  الشركة:) غرض 

مخألفة.

)منعش عقاري.

تجارة حرة.

التي) العمليات  إنجاز كل   عموما 

مباشرة) غير  ت   مباشرة  عالقة  لها 

بالعمليات املذكورة  التي من شانها)

تن تساهم في تنمية الشركة).

 99 تأسست الشركة ملدة) (: املدة)

في) تقييدها  يوم  من  ابأداءا  سنة 

السجل الأجاري.)

رتسما5) حدد  (: الشركة) رتسما5 

الشركة في مبلغ)100000.00))درهم

1000حصة من فئة) ( )مقسم إلى)

100)درهم لفائدة كل من):)

السيد رشيد جواب))500)حصة.

 500 ( هيت) العزيز  عبد  السيد 

حصة.

جواب) رشيد  السيد  تعيين  تم 

 عبد العزيز هيت كمسيرين للشركة)

مع تحملهما كامل الصالحيات حسب)

القانون األسا�شي للشركة).

تم انجاز اإليداع القانوني بكأابة)

اإلبأدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

إلزكان بأاريخ))1))سبأمبر))0))تحت)

رقم)1831.
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GOLD BLADI

تـــأسـيــس

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 

تم) بأكادير  تغسطس))0)) (11  

املسؤ لية) محد دة  شركة  تأسيس 

صفاتها))كمايلي):

. GOLD BLADI:التسمية

تساسا) الشركة  تهدف  ( الهــدف:)

إلى:

)-)شراء) 2يع مواد الأجميل.

-صناعة)) 2يع املنأوجات الغدائية))

الطبيعية.

-اإلسأيراد  الأصدير.

 53 رقم) مكأب  اإلجأماعي:) املقر 

شارع) املامونية  صاالت  (4 الطابق)

مدينة)) (500 الحسن بونعماني ف ه)

داخلة تكادير.

99)سنة ابأداء)من تاريخ) (: ( ( املدة)

التسجيل بالسجل الأجاري.

الرتسما5))):حدد رتسما5 الشركة)

إلى) مقسمة  درهم  (100.000,00 في)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1000

للواحدة.

-السيد عمر فأحي)):))334))حصة.

-السيد عبداللطيف:333)))حصة.

سلمي:)) بلقاسم  -السيد 

333حصة.

:السيدعمرفأحي  السيد) التسيير)

غير) ملدة  سلمي  ذلك  بلقاسم 

محد دة))) كدلك الأوقيع على جميع)

ساري) البنكية  اإلدارية  الوثائق 

بشكل مشترك من قبل السيد عمر)

فأحي  السيد))بلقاسم سلمي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

سبنمبر) (9 بأاريخ) ألكادير  الأجارية 

) رقم) (118354 رقم) تحت  ((0((

السجل الأجاري)781)5.
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 CAP GROWERS
 SARL

إعالن  تأسيس
بأاريخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
شركة) تأسيس  تم  0)شتنبر))0)،)
ذات) املحد دة  املسؤ لية  ذات 

املميزات الأالية))))):
  CAP GROWERS:تسمية الشركة
 100.000,00(: ( ( ( مبلغ رتس املا5)

درهم).
الشركاء)):

من) كر ة،) سلمى  -السيدة 
1985بأكادير،) ( مارس) ( مواليد3))
مقيمة))بالعمارة ب الشقة)07)إقامة)

حدائق سوس الحي املحمدي تكادير
-السيد هشام شبيهي حسني من)
بفاس) (198( يوليوز) فاتح  مواليد 
ت31      ( ( مقيم بعمارة إيرميأاج الشقة)

حي فونتي تكادير.
 53 املكأب رقم) ( ( املقر اإلجأماعي)
الطابق الرابع غاليري املامونية شارع)
حي) ( (500   -  FH بونعماني) حسن 

الداخلة تكادير.
غرض الشركة):)

اإلسأيرا د  الأصدير.)
99)سنة من تاريخ) (: مدة الشركة)
تسجيل الشركة في السجل الأجاري.
التسيير:)تسير الشركة من طرف:)

من) كر ة،) سلمى  -السيدة 
1985بأكادير،) ( ( مارس) مواليد13)
مقيمة)))بالعمارة ب الشقة)07)إقامة)
حدائق سوس الحي املحمدي تكادير.

-السيد هشام شبيهي حسني),من)
بفاس,) (198( يوليو) فاتح  ( مواليد)
ت31  ( ( مقيم بعمارة إيرميأاج الشقة)

حي فونتي تكادير.
السنة اإلجأماعية):)من فاتح يناير)

الى)31)ديسمبر.
ذات) الشركة  تسجيل  تم 
بأكادير تحت) ( املحد دة) ( املسؤ لية)

رقم)949)5.
املحكمة)) في  القانوني  اإليداع  تم 
سبأمبر) ((3 ( بأكاديرفي) ( الأجارية)

))0))تحت))رقم)))118556.
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 VEMAMO شــركة
  SARL A.U

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
 ذات الشريك الواحد

 رتسمالها اإلجأماعي : مائة تلف 
درهم )100.000,00) درهم

مقرها اإلجأماعي : الطابق الثاني 
للقسمة رقم 464، قطاع E، تجزئة 

الهدى، تكادير
تـأسـيـس شــركة

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 
تم  ضع القانون) (،(0(( 14)شتنبر)  
املسؤ لية) ذات  لشركة  الأأسي�شي 
املحد دة ذات الشريك الواحد تحمل)

الخصائص الأالية):))
 VEMAMO((الـتـسـميـــــــــــــة):)))شـركة(-

 .    SARL A.U
-))الـشـكــل):)))شركة ذات املسؤ لية)

املحد دة ذات الشريك الواحد.
-))الـمـوضـــــوع:

الغذائية) املواد  توفير  توزيع  (-
 املشر 2ات في املأاجر ت  في املعدات)

املأنقلة)).)))))))
العمليات) جميع  عامة  -) 2صفة 
غير) ت   مباشرة  بصفة  ترتبط  التي 

مباشرة بهدف الشركة.
الطابق) ( (: ( اإلجـأـماعــي) الـمـقـر  ( (-
(،E قطاع) (،464 الثاني للقسمة رقم)

تجزئة الهدى،)تكادير.
-))مــــــدة الشركــــــة:)))99)سنة ابأداء)

من يوم تأسيسها.)
-رتسمـــا5 الشركـــة)))):)))100.000,00 
حصة من) (1.000 درهم مقسم على)

فئة)100)درهم.
-))الشركاء) مساهمتهم):

 100.000,00 بـدر) الهـبزة  السـيد 
درهم مقابل)1.000)حصة.

-))األر2ـــــــــاح:)))يأم إقأطاع نسبة)%5 
من األر2اح لإلحأياط القانوني  الباقي)

سواء)يوزع ت  ينقل.))))))
تـسـيـر الشـركة) ( ( (: ( الـتسـيـيــــــــــــــــــر) ( (-

من طـرف السـيد الهـبزة بـدر).
حـق) تعـطي  ( ( اإلمـضاء:) حـق  (-

اإلمـضاء)للـسيد الهـبزة بـدر.

-))الـسنــة اإلجأمـاعيـة)):)))من فاتح)

يناير إلى)31)ديسمبر.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

 (6 املحكمة الأجارية بأكادير بأاريخ)

سبأمبر)))0))تحت رقم):)118571.
)للخالصة البيان

الـمـسـيــر الـوحـيـد)
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 VENDAUTO شــركة
SARL A.U

  شركة ذات املسؤ لية املحد دة 

ذات الشريك الواحد

 رتسمالها اإلجأماعي : مائة تلف 

درهم )100.000,00) درهم
مقرها اإلجأماعي : الطابق األ 5 

للقسمة رقم 464، قطاع E، تجزئة 

الهدى، تكادير

تـأسـيـس شــركة
 14 بأاريخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) تم  ضع  (،(0(( سبأمبر)

املسؤ لية) ذات  لشركة  الأأسي�شي 

املحد دة ذات الشريك الواحد تحمل)

الخصائص الأالية):))

 VENDAUTO((الـتـسـميـــــــــــــة:شـركة-

    .SARL A.U

))-))الـشـكــل:)))شركة ذات املسؤ لية)

املحد دة ذات الشريك الواحد.

-))الـمـوضـــــوع))))))):

توفير  توزيع املواد الغذائية) ( (- ( (

 املشر 2ات في املأاجر ت  في املعدات)

املأنقلة)).))))))

العمليات) جميع  عامة  -) 2صفة 

غير) ت   مباشرة  بصفة  ترتبط  التي 

مباشرة بهدف الشركة.

الطابق) ( (: ( اإلجـأـماعــي) الـمـقـر  ( (-

(،E قطاع) (،464 رقم) للقسمة  األ 5 

تجزئة الهدى،)تكادير.

-))مــــــدة الشركــــــة:)))99)سنة ابأداء)

من يوم تأسيسها.)

-رتسمـــا5 الشركـــة)))):)))100.000,00 

حصة من) (1.000 درهم مقسم على)

فئة)100)درهم.
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السيد) ( ( (: الشركاء) مساهمتهم) ( (-
درهم) (100.000,00 املهدي) العلمي 

مقابل)1.000)حصة.
-))األر2ـــــــــاح:)))يأم إقأطاع نسبة)%5 
من األر2اح لإلحأياط القانوني  الباقي)

سواء)يوزع ت  ينقل.))))))
تـسـيـر الشـركة) ( ( (: ( الـتسـيـيــــــــــــــــــر) ( (-

من طـرف السيد العلمي املهدي).
حـق) تعـطي  ( ( اإلمـضاء:) حـق  (-

اإلمـضاء)للـسيد العلمي املهدي.
-))الـسنــة اإلجأمـاعيـة)):)))من فاتح)

يناير إلى)31)ديسمبر.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بأاريخ بأكادير  الأجارية   املحكمة 
(: رقم) تحت  سبأمبر))0)) ((7

.11858(
للخالصة  البيان
املسير الوحيد
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 PROFESSIONNELLE شــركة
 CONSTRUCTION

IMMOBILIÈRE
SARL

 ،P.C.I : بإخأصار 
شركة ذات مسؤ لية محد دة
 رتسمـــالها : 100.000,00 درهم

مقرها اإلجأماعي : رقم 01، قطعة 
73، املنطقة الصناعية آيت ملو5، 

إنزكان
تـأسـيـس شــركة

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 
تم  ضع القانون) ((0(( غشت) ((5  
الأأسي�شي لشركة محد دة املسؤ لية)

تحمل الخصائص الأالية):))
 PROFESSIONNELLE التسمية:)
 C O N S T R U C T I O N

    .IMMOBILIÈRE SARL
.P.C.I:بـإخــأـصــــــار((-

))-))الشكل:)))شركة ذات مسؤ لية)
محد دة.

-))الـمـوضـــــوع:))
)-))العقارات،)اإلنعاش العقاري.

) 2صفة عامة جميع العمليات) (-
غير) ت   مباشرة  بصفة  ترتبط  التي 

مباشرة بهدف الشركة.

-))الـمـقر اإلجـأـماعــي))):)))رقم)01،)

آيت) الصناعية  املنطقة  (،73 قطعة)
ملو5،)إنزكان.

-))مــــــدة الشركــــــة:)))99)سنة ابأداء)
من يوم تأسيسها.)

-رتسمـــا5 الشركـــة)))):)))100.000.00 
حصة من) (1.000 درهم مقسم على)

فئة)100)درهم.
-))الشركاء) مساهمتهم):

-السيد توفيق صديق)50.000,00 
درهم مقابل)500)حصة.

 10.000,00 السيد توفيق علي) (-
درهم مقابل)100)حصة.

سفيان) توفيق  -السيد 
10.000,00)درهم مقابل)100)حصة.

-)السيدة توفيق ليلى)10.000,00 
درهم مقابل)100)حصة.)

سكينة) توفيق  -السيدة 
10.000,00)درهم مقابل)100)حصة.

-)السيدة توفيق سناء)10.000,00 
درهم مقابل)100)حصة.)

يأم اقأطاع نسبة) ( ( ( األر2ـــــــــاح:) ( (-
القانوني) من األر2اح لإلحأياط  (5  %
الشركاء))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) تقرير  حسب   الباقي 

سواء)يوزع ت  ينقل.
-))الـتسـيـيــــــــــــــــــر)):)))تسير الشركة من)

طرف السيد توفيق سفيان.
حق) تعطي  ( ( اإلمضاء:) حق  (-

اإلمضاء)للسيد توفيق سفيان.
-))السنـــة اإلجأمـاعيـة))):)))من فاتح)

يناير إلى)31)ديسمبر.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بأاريخ بإنزكان  اإلبأدائية   املحكمة 

)))سبأمبر)))0))تحت رقم):))184.
للخالصة البيان

الـمـسـيــر الـوحـيـد)
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AGD SERVICES
 SARL 

انشاء شركة
 APPT(RDC(N° 21: املقر اإلجأماعي

. RUE 850 TARRAST(INEZGANE

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 
ثم  ضع القانون) ( ( سبأمبر))0)) (6  

األسا�شي لشركة محد دة املسؤ لية)

ذات املميزات الأالية:

.AGD SERVICES SARL(اإلسم
-)هدف الشركة:

-1)تنظيف املأاجر  الشقق.
املدة محددة في)99)سنة.)

مبلغ) في  محدد  -الرتسما5 
الى) مقسم  درهم  (100.000
درهم) (100 فئة) من  1000حصة 
للحصة الواحدة قد تم اكأأاب)500 
الحاميل) الفأاح  عبد  للسيد  حصة 

 500)حصة للسيد زهير العطاري.
عبد) السيد  تعيين  ( :تم) -التسير)
الفأاح الحاميل كمسير للشركة ملدة)
صالحية) إعطائه  مع  محد دة  غير 

اإلمضاء)اإلداري  البنكي منفردا.
لأكوين) (5% -األر2اح يأم اقأطاع)
عليه) املنصوص  اإلحأياطي  الرصيد 

قانونا.
اإليداع) تم  القانوني  -اإليداع 
لدى) الضبط  بكأابة  القانوني 
املحكمة اإلبأدائية بانزكان))تحت رقم))

1836)بأاريخ)))))سبأمبر))0).
للخالصة البيان
الـمسـيــر الوحـيـد
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حسابات ادميم ش.م.م
معأمد من طرف الد لة

336)شارع املقا مة ايت ملو5
الهاتف)40004)8)05)الفاكس)16)49)8)05

 PARTNER BROTHERS
TRANS

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة  ذات الشريك الوحيد 

بموجب عقد عرفي محرر بأاريخ)
القانون) ثم  ضع  ((0(( سبأمبر) (8
محد دة) شركة  لأأسيس  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  املسؤ لية  ذات 

باملميزات الأالية):
 PARTNER شركة) (: التسمية)

.BROTHER TRANS
املسؤ لية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحد دة  ذات الشريك الوحيد.
رتسما5) حدد  (: الشركة) رتسما5 
درهم مقسمة) (100.000 الشركة في)
بقيمة) اجأماعية  حصة  (1000 إلى)
في) كلها  للواحدة  هي  درهم  (100

ملكية السيد مصطفى ارشيدي.)

مقر الشركة):))الطابق الثاني شقة)
417)حي النهضة) 03)بلوك ت رقم) رقم)

دراركة اكادير.

الوطني) النقل  (: الشركة) نشاط 

 الد لي للبضائع لحساب الغير.)

مصطفى) السيد  عين  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  ارشيدي 

محد دة.

:)الشركة ملزمة بالأوقيع) الأوقيع)

مصطفى) السيد  للمسير  الوحيد 

ارشيدي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

املدة):)مدة الشركة محددة في)99 

سنة.

بكأابة) القانوني  اإليداع  ثم 

بأكادير) الأجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،(0(( سبأمبر) ((1 يوم)
الأجاري) السجل  118517) رقم 

.5(903
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باتي بلوس
شركة ذات املسؤ لیة املحد دة 

بشریك  حید

تأسیس شركة
بأاریخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 

14)سبأمبر)))0)،)تم تأسیس شركة)

بشریك) املحد دة  املسؤ لیة  ذات 

 حید خصائصھا كالأالي):)

التسمیة):))باتي بلوس.)

إنأاج) تھيئ  (: االجأماعي) الھدف 

 توزیع جمیع تنواع الخبز  الحلویات،)

اآلالت  املواد) جمیع  إسأيراد  2یع 

(: املقر االجأماعي) املسأعملة في ذلك.)

الطابق تألر�شي إقامة) (33 شقة رقم)

العمران حي الھدى تكادیر.

املدة)99)سنة.

  100.000 في) حدد  (: الرتسما5) (

حصة) (1000 إلى) مقسمة  درھم 

إجأماعیة من فئة)100)درھم للحصة)

الوحید) للشریك  منتسبة  الواحدة،)

السید عبد الغاني زران.



18757 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

التسیير:)یعھد بتسیير الشركة إلى)
الغاني) الشریك الوحید السید عبد 
الأوقیع) تما  غير محددة،) ملدة  زران 

فینسب لھ كذلك.
بكأابة) القانوني  اإلیداع  تم   قد 
الأجاریة) املحكمة  لدى  الضبط 
(،(0(( سبأمبر) ((3 بأاریخ) بأكادیر 

تحت رقم)118553.
295 P

SOCIETE BMA CHOROUK
 S.A.R.L

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تأسيس) ثم  (،(0(( )تغسطس) (11
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 

 خاصياتها كالأالي):
 SOCIETE BMA (: التسمية)

.CHOROUK S.A.R.L
املقر االجأماعي):))رقم))0)زنقة)01 
حي العرب) (( بلوك ب شارع الحسن)
تيت ملو5)-)80000)تيت ملو5 املغرب)
اللوازم) بيع  (: االجأماعي) الهدف 

املكأبية  املعدات.
مبلغ)) في  حدد  (: الشركة) رتسما5 
 1000 100.000)درهم مقسمة على)
درهم للواحدة) (100 من فئة) ( حصة)

لصالح):
السيد بردان محمد)334))حصة.)))))
السيد منصور احمد)333))حصة.)))))
  333 بوجمعة) امزرار  السيد 

حصة.
تسيير) يأم  (: الشركة) تسيير 
بردان) السيد  طرف  من  الشركة 

محمد.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية) ( املحكمة) ( لدى) ( ( الضبط)

بانزكان تحت رقم))1717.
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STE ADVENTIF
تأسيس شركة

املؤرخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تأسيس) تم  ((0(( 15)سبأمبر) في)
 STE م.ش  ) .م.م.) شركةتدفونتيف)

 .ADVENTIF

هدفها):)النشاط الفالحي.

جماعة) توسوس  د ار  (: العنوان)

بلفاع اشأوكة ايت باها.

رتسمالها):)100.000)درهم موزعة)

إلى1000)حصة قيمة كل حصة))100 

درهم.

فريد) جنيح  السيد  تعيين  تم 

غير) ملدة  للشركة  كمسير  موقع 

محد دة.

سنة) (99 املدة):مدة عمر الشركة)

من تاريخ تأسيسها النهائي.

رقم) اإليضاحي  الأجاري  السجل 

.(6959

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

6))سبأمبر)) اإلبأدائية ألنزكان بأاريخ)

))0))تحت رقم)1858.
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 Ste DOMAINE SARA
 SARL AU 

ICE : 003147353000065

رتسمالها):))Dhs 100.000)درهم)

تأسيس شركة
تأسست) عرفي  عقد   2موجب 

شركة ذات املسؤ لية املحد دة تحت)

 DOMAINE SARA SARL AU إسم)

بأاريخ)15)سبأمبر)))0).

هدفها:))

مسأغــــــــل فالحـــــــي.

الأصدير  االستيــراد.

العنوان الأجاري):)املكأب رقم)07 

آيت) ملزار  حي  (43 رقم) تكابار  تجزئة 

ملو5.

درهم موزعة) (100.000 رتسمالها)

إلى)1000)حصة قيمة كل حصة)100 

دراهم،)موزعة كما يلي):

السيد افقيرتحمد))1000)حصة.

السيد) تعيين  تم  الشركة  تسيير 

تفقير تحمد كمسير للشركة ملدة غير)

محد دة مع تخويله كامل الصالحيات)

حسب القانون األسا�شي للشركة.

املدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.

بمكأب) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبأدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بأاريخ) (1868 رقم) تحت  بأنزكان 

7))سبأمبر)))0).
 DOMAINE (: الشركة) سجلت 
بالسجل الأجاري) ( (SARA SARL AU
بأاريخ) ((6973 رقم) تحت  بإنزكان 

7))سبأمبر)))0).
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 STE ECOLE 
PROFESSIONELLE 

  DES FORMATIONS PRIVEES
EPFP

S.A.R.L 
رتس مالها 100000 درهم

املقر االجأماعي : شقة بالطابق 
الثاني شارع محمد الفا�شي رقم )91 

حي السالم اكادير
 تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى  (
تم) (،(0(( تغسطس) ((4 بأاريخ)
للشركة) األسا�شي  القانون  إحداث 
ذات املسؤ لية املحد دة من طرف)
املوقعين للعقد،)خصائصها كالأالي):

 STE ECOLE (: التسمية)
 PROFESSIONELLE DES

.FORMATIONS PRIVEES
بالطابق) شقة  (: اإلجأماعي) املقر 
الثاني شارع محمد الفا�شي رقم))91 

حي السالم اكادير.
الأكوين) (: اإلجأماعي) الهدف 

املسأمر.
(: في) حدد  الشركة  ما5  رتس 
 1000 إلى) مقسم  درهم  (100000
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 
السيدة)) من  كل  يملكها  الواحدة 
تي)) حصة،) ( (500 (: مليكة) اخزام 

50000))))درهم.
           500 (: الطيب) بوسيك  ( السيد)

حصة،)تي))50000)درهم.
تي) حصة  (1.000 (: املجموع)

100000)درهم.))))

عينت) (: التسيير) ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
مليكةمسيرة  حيدة) اخزام  السيدة 

للشركة ملدة غير محد دة.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)دجنبر).
املدة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد  (
بأاريخ) باكادير  الأجارية  املحكمة 
رقم) تحت  ((0(( 3))سبأمبر)

.118539
السجل الأجاري):)3)9)5.
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STE  BOUIDART
   SARL
تأسيس

في) املؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
بأاريخ) ))0)،) املسجل  7)سبأمبر)
تم) بإنزكان  (،(0(( 1))سبأمبر)
   BOUIDART SARL شركة) تأسيس 

ش.م.م.)
انوع) جميع  تصميم  هدفها):)

املالبس.
صناعة املالبس الأقليدية.))))))))))))))))))))))))))))))))))))
العنوان الأجاري):)الشقة رقم)01 
ايت) حي ملزار  (15 الطابق اال 5 رقم)

ملو5.)
إلى) موزعة  (100000 رتسمالها)
 100 كل حصة) قيمة  حصة  (1000

درهم اكأأبت على الشكل اآلتي):
 1000 (: بويدار) سفيان  السيد 

حصة.
بويدار) سفيان  السيد  تعيين  تم 

مسير للشركة ملدة غير محد دة.)
السيد سفيان) توقيع  اعأماد  تم 
العقود  الوثائق) جميع  في  بويدار 

اإلدارية.)
99)سنة) املدة):)مدة عمر الشركة)

من تاريخ تأسيسها النهائي.
رقم) اإليضاحي  الأجاري  السجل 

.(6931
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر)) بأاريخ1)) بإنزكان  االبأدائية 

))0)))تحت رقم)1830.    
300 P



عدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0))الجريدة الرسمية   18758

STE BTP TESTING
 SARL AU

تأسيس شركة
مسجل) عرفي،) عقد  على  بناءا 

تم) (،15/09/(0(( بأاريخ) بكلميم 

لشركة) األساسية  القوانين   ضع 

محد دة املسؤ لية من شريك  حيد))

الخصائص) ذات  (BTP TESTING

الأالية):)

الهدف):)هدف الشركة في املغرب)

كما في الخارج هو:)

)مكأب مراقبة.)

األشغا5 املخألفة   البناء.

مفا ض.

املقر االجأماعي):)شارع املهدي بن)
 1 رقم) (6 تومرت حي السعديين زنقة)

كلميم.

املدة):)99)سنة.

 100.000 في) حدد  الرتسما5):)

حصة) (1000 على) مقسم  درهم 

اجأماعية بقيمة)100)درهم للواحدة)

نضالة) السيدة  نصيب:) في   هي 

لحمامي)1000)حصة اجأماعية.

تسير الشركة  ملدة غير) التسيير):)

نضالة) السيدة  طرف  من  محد دة 

لحمامي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ثم 

)))سبأمبر) االبأدائية بكلميم بأاريخ)

))0)،)تحت رقم))))0)/365.
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 CENTRE POLYPREPAS

PRIVE
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة
طبقا للعقد املؤرخ في))))سبأمبر)

محد دة) شركة  تأسيس  تم  (،(0((

املسؤ لية بالخصائص الأالية:))

 CENTRE POLYPREPAS(:(االسم

.PRIVE

الشبه) األنشطة  (: الهدف)

السور 2ان  الحساب) مدرسية،)

الذهني،)البرمجة   املعلوميات.

 100.000 (: الشركة) رتسما5 
درهم.

التسيير):)مريم  شأاشن.
املقر االجأماعي):)رقم139)بلوك 5)

الطابق)4)حي الهودى اكادير).
املدة):)99)سنة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة الأجارية باكادير تحت رقم)
9580)بأاريخ))))سبأمبر)))0)،)) تم)
تسجيل الشركة في السجل الأجاري)

تحت رقم)931)5.
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 STE GROUPO TRABAJO
FAMILIA

SARL 
ICE : 003142728000004

بمقأ�شى عقد عرفي محرر بأاريخ))
تم تأسيس شركة) (،(0(( ))سبأمبر)
محد دة املسؤ لية ذات الخصائص)

الأالية):)
 STE GROUPO (: التسمية)

.TRABAJO FAMILIA Sarl
املقر االجأماعي):)حي بيكا القليعة)

ايت ملو5.
الهدف:)تنظيف  اجهات املحالت)

 املخازن  الشقق.
 100000 (: االجأماعي) الرتسما5 

درهم.
التسيير):)سعيدة الصابري.

املدة:)99)سنة.
حتى يناير  فاتح  ( (: املالية)  السنة 

31)دجنبر.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
  18(9 رقم) تحت  بانزكان  الأجاري 
بأاريخ)1))سبأمبر)))0)))رقم السجل)

الأجاري)9)69).
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IKENAS PRIVE 
S.A.R.L 

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تأسيس) تم  (،(0(( 9))سبأمبر) في)

ش٠م٠م.
 IKENAS PRIVE (: التسمية)

.S.A.R.L

املسؤ لية) ذات  شركة  (: الشكل)
املحد دة.

املقر):))رقم)5)15)مكأب رقم)05 
حي السالم اكادير.

الغرض):))الأعليم  الأدريب املنهي.
)املدة):)99)سنة.

الرتسما5):)حدد في مبلغ)100000  
درهم.

املسير):))السيد))اقبا5 بكار.
االمضاء):))السيد))اقبا5 بكار.

 قد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
سبأمبر) ((7 بأاريخ) ( الأجارية بأكادير)

))0)،)تحت رقم)118583.
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 STE EXPRESS FOOD
FLAVORS

ICE : 003152302000011
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة لشريك الواحد
بأاريخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
19)سبأمبر)))0))باكادير ثم تأسيس)
املحد دة) املسؤ لية  ( ذات) شركة 
الخصائص) ذات  الواحد  لشريك 

الأالية):
 EXPRESS FOOD ( ( (: ( ( التسمية)

.FLAVORS
املقر):)رقم)4)بلوك)))الطابق األ 5)

زنقة رئيس بكاي اكادير.
املوضوع):)الأغدية العامة،))تجارة)

في تسماك بالجملة،))الأجارة.)
في) الرتسما5  حدد  (: الرتسما5)
 1000 على) موزعة  درهم  (100.000
لكل) درهم  (100 قيمة) من  حصة 
ابريم) السيد  باسم  مسجلة   احدة 

 ديع.
حصة) (1000 ابريم  ديع) السيد 

100.000))درهم.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
ابريم  ديع ملدة غير محد دة.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
اإليداع) تم  القانوني):) اإليداع 
الضبط) كأابة  لدى  القانوني 
بأاريخ) باكادير  الأجارية  باملحكمة 

3))سبأمبر)))0))عدد)118546.
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GANAR COSMETICS
 SARL AU 

ICE : 003141286000041
رتسمالها : 10.000 درهم 

تأسيس شركة
))0)/4/01)) 2موجب) بأاريخ)
دات) شركة  تأسست  عرفي  عقد 
إسم) تحت  املحد دة  املسؤ لية 

GANAR COSMETICS SARL AU
هدفها):))

الأجميل) مسأحضرات  بائع 
بالأقسيط.

بزنقة) الكائن  (: الأجاري) العنوان 
الحسن) شارع  (( رقم) ( (B بلوك) (01

الثاني حي العرب آيت ملو5.
موزعة) درهم  (10.000 رتسمالها)
  100 100)حصة قيمة كل حصة) إلى)

درهم،)موزعة كما يلي):
 100 الزكميد) يوسف  السيد 

حصة.
السيد) تعيين  تم  الشركة  تسيير 
كمسير  حيد) الزكميد  يوسف 
للشركة ملدة غير محد دة مع تخويله)
القانون) حسب  الصالحيات  كامل 

األسا�شي للشركة.
املدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.
بمكأب) تم  القانوني  اإليداع 
الضبط لدى االبأدائية بانزكان تحت)

رقم)3)18)بأاريخ)))0)/0/09).
 GANAR الشركة) سجلت 
بالسجل) (COSMETICS SARL AU
  (69(5 رقم) تحت  بإنزكان  الأجاري 

بأاريخ)))0)/0/09).
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SARA SUD
SARL - A.U

طرف) من  القرار  بمقأ�شى 
 SARA SUD(الشريك الوحيد للشركة
 100.000 رتسمالها) (- SARL - A.U
للشركة) االجأماعي  باملقر  املنعقد 

بأاريخ)1)0)/15/03)قرر ما يلي):
االنشطة) حي  (: الشركة) مقر 

الحرفية رقم)7))املر�شى العيون.



18759 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

 :  100.000 في) حدد  املا5  رتس 
1000)حصة من) درهم مقسومة إلى)
الواحدة  موزعة) درهم  (100 فئة)

كأالي):
عبد الحق معين)1000)حصة.)

(: الشركة) من تهداف  (: املوضوع)
نجارة) املعدنية،) النجارة  الحدادة،)

األملنيوم.
تن) العام  الجمع  قرر  (: التسيير)
   SARA SUD - SARL - A.U شركة)
سيسرها السيد عبد الحق معين ملدة)

غير محد دة.
من) ابأداء) سنة  (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل الأجاري.
اإليداع):)تم اإليداع القانوني لدى)
العيون) بمدينة  االبأدائية  املحكمة 
رقم))) تحت  ((9/03/(0(1 بأاريخ)
رقم) الأجاري  السجل  (941-(0(1

.35869
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 STE INNOVATION
 ALKHAYR

SARL
رتسمالها 100.000 درهم 

تأسيس شركة
تأسست) عرفي  عقد   2موجب 
املحد دة) املسؤ لية  دات  شركة 
بأاريخ (07/09/(0(( إسم)  تحت 

 STE INNOVATION ALKHAYR
.SARL

هدفها):)بيع مواد شبه صيدالنية،)
بالجملة) طبية  تجميلية،) شبه 

 الأقسيط.
األثاث) بيع  شراء)   صناعة،)

 األليات الطبية.)
اإلسأيراد   الأصدير.

العنوان الأجاري):)بلوك ت رقم)11 
حي تكدا5 املزار تيت ملو5.

درهم موزعة) (100.000 رتسمالها)
إلى)1000)حصة قيمة كل حصة)100 

دراهم،)موزعة كما يلي):
السيد عمر تمين):)700)حصة.

 300 (: بوسأك) مصطفى  السيد 
حصة.

تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)
غير) ملدة  للشركة  مسيرا  تمين  عمر 
محد دة مع تخويله كامل الصالحيات)

حسب القانون األسا�شي للشركة.
املدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.
بمكأب) تم  القانوني  اإليداع 
االبأدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بأاريخ) (18(4 رقم) تحت  بإنزكان 

.(0/09/(0((
 INNOVATION« شركة) سجلت 
بالسجل) (ALKHAYR» SARL
 (69(7 رقم) تحت  بإنزكان  الأجاري 

بأاريخ)))0)/1/09).
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 STE MAROC DILIGENCE
SOUSS

.SARL
.AU(CAPITAL : 100.000 DH
 Siège(Social : LOCAL(N°BIS
 01 RUE(AIT(BAAMRANE
 AV.TAAOUNE TALBORJT

AGADIR
تأسيس

العرفي) العقد  تسجيل  تاريخ 
تحمل) ))0)/01/09) التي  في)

الخصائص الأالية):
الهدف االجأماعي):)حراسة املباني)
العامة  الخاصة  الأنطيف  الأجارة)

العامة.)
رتسما5 الشركـة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100درهم للحصة الواحدة.)
موزع على الشكل الأالي):

 1000 البزيك) ادريس  السيد 
حصة.))

من) ابأداء) سنة  (99 (: املدة)
الأأسيس النهائي تي من تاريخ  ضع)

السجل الأجاري.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األ لى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
 01 رقم) املحل  (: االجأماعي) املقر 
مكرر زنقة تيت بعمران شارع الأعا ن)

تالبرجت)-)تكادير.)

ادريس) السيد  عين  (: التسيير)

البزيك مسير  حيد للشركة للمدة غير)

محد دة.))

الأجاري:) بالسجل  الأقييد  تم 

الأجارية) باملحكمة  الضبط  بكأابة 

تحت) ((7/09/(0(( بأاريخ) بأكادير 
رقم)118591.
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STE ATANANE CASH
S.A.R.L AU

تأسيس الشركة
بموجب عقد عرفي مؤرخ بأاريخ)

الشركة) تأسيس  تم  (08/09/(0((

ذات املميزات الأالية):

 STE (: االجأماعية) التسمية 

ATANANE CASH  SARL AU

:) كالة تحويل) الهدف االجأماعي)

األموا5.

بنعنفر،) شارع  (: االجأماعي) املقر 

القليعة،ايت ملو5-انزكان.

 100.000 (: االجأماعي) الرتسما5 

درهم مجزتة إلى)1000)حصة من فئة)

100)درهم للحصة الواحدة.

ملياء) السيدة  تعين  تم  (: التسيير)

ملدة))))))))))))))))))))))))))))))))) للشركة  كمسيرة  حيدة  تثنان 

غير محد دة.

من) ابأداء) سنة  (99 (: املدة)

الأأسيس النهائي.

تم اإليداع القانوني لدى مصلحة)

االبأدائية) ( كأابة الضبط باملحكمة)

تحت) (((/09/(0(( بــأاريخ) انزكان 
رقم)1837.

310 P

SL LAKZIZ 44 CAR شركة
 .S.A.R.L/AU

تأسيس شركة
في مؤرخ  عقدعرفي   بمقأ�شى 

))0)/31/08)تم تأسيس س.م.م.

 SL LAKZIZ 44« (: التسمية)

. CAR» S.A.R.L/AU

املسؤ لية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحد دة))ذات الشريك الواحد.

املقر):)الطابق الثالث عمارة اثران)
رقمI))حي بوسخن الدشيرة انزكان.

بد ن) السيارات  تأجير  (: الغرض)
سائق.

املدة):)99)سنة.
الرتسما5):)حدد في مبلغ)100.000  

درهم.
املسير):)سناء)ايت ح�شي.

االمضاء):)سناء)ايت ح�شي.
القانوني) اإليداع  تم   قد 
بأاريخ إنزكان  االبأدائية   باملحكمة 

)))09/09/0)تحت رقم)1749.
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STE SEL AIT MELLOUL
 SARL AU

ICE : 003110775000017
تأسيس شركة محد دة املسؤ لية

بمقأ�شى عقد عرفي محرر بأاريخ)
شركة) تأسيس  تم  ((0((/09/07
شريك) ذات  ( املسؤ لية) محد دة 

 حيد ذات الخصائص الأالية):)
 STE SEL AIT (: التسمية)

MELLOUL Sarl.AU
املقر االجأماعي):)بلوك ب ممر)06 

رقم)30 حي الحرش ايت ملو5.
بنصف) امللح  تاجر  (: الهدف)

الجملة.
 100.000 (: اإلجأماعي) الرتسما5 

درهم.
التسيير):))عبد هللا الضعيف.

املدة):)99)سنة.
حتى يناير  فاتح  (: املالية)  السنة 

31)ديسمبر.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
  1834 رقم) تحت  بإنزكان  الأجاري 
السجل) رقم  ((0((/09/(( بأاريخ)

الأجاري)6937).
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 TIMJHAD TRANS شركة
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

عرفي  2أاريخ عقد   بمقأ�شى 
))0))تم تأسيس شركة) )))سبأمبر)
الشريك) ذات  املسؤ لية  محد دة 
الوحيد))سجلها الأجاري رقم)6975)  

ذات املميزات الأالية):)
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(((»TIMJHAD TRANS«(: التسمية)

ش.م.م ذات الشريك الوحيد.

املجمع س زنقة) (: املقر االجأماعي)
17)رقم)7حي العرب ايت ملو5.

الرتسما5):)100.000)درهم.

لحساب) البضائع  نقل  (: الهدف)

الغير  طنيا   د ليا.

مقا 5 االشغا5 املخألفة   البناء.)

املصحو2ة) غير  األمأعة  نقل 

لحساب الغير.

الشركاء):)السيد محمد مجحاد.)

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد محمد مجحاد.

االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 

القانوني باملحكمة))االبأدائية بانزكان))

رقم)) تحت  ((7/09/(0(( بأاريخ)

.1869
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SOCIETE FRERE DOUHA
تأسيس

بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ)

القوانين) تم  ضع  (0(/09/(0((

األساسية لشركة محد دة املسؤ لية)

املميزات) ذات  شريك  حيد  ذات 

الأالية):

 SOCIETE FRERE (: التسمية)

DOHA

الشكل القانوني):)شركة محد دة)

املسؤ لية ذات شريك  حيد.)

الأبريد الصناعي/تعما5) (: الهدف)

السباكة/اعما5 مخألفة.

د ار ايت سعيد) (: املقر االجأماعي)

املهدي املهادي ا الد الأيمة.

في) حدد  االجأماعي  الرتسما5 

 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000

املمثلة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية):

السيد الضحى بوجمعة.

بن) السيدة  عينت  (: التسيير)

الشيخ غزالن مسيرة للشركة ملدة غير)

محددة.

املدة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم   قد 
االبأدائية) باملحكمة  الضبط  كأابة 
 (3/09/(0(( بأاريخ) بأار دانت 

تحت رقم)607.
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Société L.G.O PLAISIR
SARL

شركة محد دة املسؤ لية
رتسمالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : الحي اإلداري ت الد 
برحيل تار دانت

بأاريخ عرفي،) عقد   بمقأ�شى 
,تم  ضع القانون) ((0(( )))سبأمبر)
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
باملميزات) (L.G.O PLAISIR املحد دة)

الأالية):
الشركاء):)

مغربي،) ملسيح،) محمد  السيد 
لبطاقة) الحامل  (،1976 مزداد سنة)
  X17(961 رقم) الوطنية  الأعريف 
املنصور) ((5 16)عمارة د) الساكن ب)

3)مكناس.
مغربي،) ملسيح،) حميد  السيد 
الحامل) (،01/03/198( مزداد سنة)
رقم الوطنية  الأعريف  لبطاقة 
الشركي) بحي  الساكن  (X(3((73

اكوراي الحاجب.
مغر2ية،) السيدة حجيبة شوعة،)
)198/)01/0،)الحامل) مزدادة سنة)
رقم الوطنية  الأعريف  لبطاقة 
ايت) بد ار  الساكنة  (D538083
عمالة) جحجوح  جماعة  اكراط 

الحاجب.
املوضوع)):

تأخذ الشركة كموضوع لها اآلتي):
تنظيم   تمويل الحفالت.

تحضير املخبوزات  املعجنات.
الأحادث.

  L.G.O شركة.ذ.م.م) (: التسمية)
.PLAISIR S.A.R.L

اإلداري) الحي  (: االجأماعي) املقر 
ت الد برحيل تار دانت.

من تاريخ) سنة ابأداء) (99 (: املدة)
تسجيل الشركة في السجل الأجاري.

رتسما5) حدد  (: الشركة) رتسما5 

درهم مقسمة) (100.000 الشركة ب)

درهم) (100 1000)حصة من فئة) إلى)

موزعة كأالي):

حصة) (340 السيد محمد ملسيح)

اجأماعية.

حصة) (330 السيد حميد ملسيح)

اجأماعية.

السيد حجيبة شوعة)330)حصة)

اجأماعية.

املجموع):)1000)حصة اجأماعية.

ملسيح)) محمد  السيد  (: التسيير)

عين مسيرا للشركة  الأوقيع يلزم كل)

محمد ملسيح ا  حجيبة شوعة))) ( من)

ملدة غير محددة.

من) تبأدئ  (: االجأماعية) السنة 

31)ديسمبر من) فاتح يناير   تنأهي في)

كل سنة.

األر2اح):)توزع األر2اح الصافية بعد)

على) القانوني  لالحأياط  (%5 خصم)

الشركة) في  حسب حصتهم  الشركاء)

ت  تنقل من جديد إلى السنة املوالية.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضبط  بكأابة  القانوني 

املحكمة االبأدائية بأار دانت بأاريخ)

7))سبأمبر)))0))تحث رقم السجل)

الأجاري)7)90.
مقأطف من تجل اإلشهار
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FIDUCIAIRE AFOULKI

 AV AHMED ZAKARIA EXTENSION 47

DAKHLA AGADIR

TEL : (1( 5(8 (14 987

STE FADDOUL NEGOCE
SARL AU 

شركة ذات مسؤ لية محد دة
رتسمالها 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : شارع محمد 

الخامس حي بيزكارن جماعة تمنار 

إقليم الصويرة

بأاريخ املحرر  للعقد   تبعا 

))0))تم تأسيس شركة) 07)سبأمبر)

الشريك) ذات  املسؤ لية  محد دة 

الوحيد تحأوي على امليزات الأالية):

(- نيكوص) فضو5  (: التسمية) (
ش.م.م.

بشارع) مأجر  (: الأجاري) املقر 
بيزكارن جماعة) الخامس حي  محمد 

تمنار إقليم الصويرة.)
الرتسما5):)100.000)درهم.)

النشاط الأجاري):)بيع مواد البناء)
باإلضافة إلى األشغا5 العامة.)

الر2ح):)يقأطع)5)باملائة من األر2اح)
الصافية من تجل االحأياط القانوني.
التسيير):)تم تعيين السيد فضو5)

محمد كمسير للشركة.
السنة االجأماعية):)من فاتح يناير)

إلى غاية)31)ديسمبر.
سنة ابأدءا من تاريخ) (99 (: املدة)

التسجيل في السجل الأجاري.
 قد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
 (7 بأاريخ) بالصويرة  ( االبأدائية)

سبأمبر)))0))تحت رقم)365.
بمثابة مقأطف  2يان
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شركة أولتمت أ.غ.ب 
سوليسيون

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة

في) املؤرخ  للعقد  طبقا 
شركة) تأسيس  تم  (16/08/(0((
ذات املسؤ لية محد دة بالخصائص)

الأالية):
ت.غ.ب) ت لأمت  (: التسمية)

سوليسيون.
:)هندسة   تطوير البرامج) الهدف)

 الحلو5 الرقمية.
 100.000 (: املجموعة) رتسما5 

درهم.
املسير:)منير الخماطي.

زنقة) ((6 رقم) (: االجأماعي) املقر 
القرنفل رياض السالم تكادير.

املدة):)99)سنة.
للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل الأجاري باملحكمة الأجارية)
بأاريخ) (118549 رقم) تحت  بأكادير 

.(3/09/(0((
317 P



18761 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

UNIMAGEC EPC
تأسيس شركة

ب) املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 
شركة) تأسيس  تقرر  ((9/08/(0((

باملواصفات اآلتية):
UNIMAGEC EPC(:(التسمية

محد دة)) شركة  (: الشكل)
املسؤ لية.

 3 رقم) قطعة  (: االجأماعي) املقر 
 (6 س) بلوك  سعيد  سيدي  زنقة 

داركة اكادير.
رتساملا5):)100.000)درهم.

(: السيد عبد الرحمان مسعودي)
املسير.

الى يناير  (1 من) (:  السنةاملالية)
31)ديسمبر.

الضبط) كاتب  لدى  اإليداع  ثم 
بأاريخ) بأكادير  الأجارية  للمحكمة 

))0)/3/09))رقم)118540.
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STE AZDIDATE
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

يوم) املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 
شركة) تأسيس  تم  (14/06/(0((
 Ste AZDIDATE SARL (: تحت اسم)

AU)تحمل املواصفات الأالية:
األهداف):

تسيير الضيعات الفالحية.)
درهم) (10.000 (: رتسما5 الشركة)

في ملك السيد الحسن االشكر.
البعارير) د ار  (: االجأماعي) املقر 
الطاهر) سيدي  زا ية  الأحأاني 

تار دانت.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط) بكأابة  للشركة  القانوني 
باملحكمة االبأدائية بأار دانت تحت)
 (0(( يونيو) ((8 بأاريخ) (3(4 رقم)
لنفس) الأجاري  بالسجل   سجلت 
(: املحكمة  2نفس الأاريخ تحت رقم)

.8845
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STE TRANS ACHKDANE

S.A.R.L AU

رتس مالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : تعا نية الشباب 

سيدي دحمان تار دانت

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة ذات الشريك الوحيد 

بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ)

القانون) إحداث  تم  (،19/09/(0((

املسؤ لية) ذات  للشركة  األسا�شي 

الوحيد،) الشريك  ذات  املحد دة 

خصائصها كالأالي):

TRANS ACHKDANE(:(التسمية

:)تعا نية الشباب) املقر اإلجأماعي)

سيدي دحمان تار دانت.

الهدف اإلجأماعي):)

نقل األشخاص لحساب الغير.)

نقل البضائع لحساب الغير.

تنظيم الرحالت.

((: في) حدد  الشركة  رتسما5 

 1000 على) مجزء) درهم  (100.000

درهم للحصة) (100 ( حصة من فئة)

لواحدة كلها مكأتبة كالأالي):

 1000 (: اغزاف) حسن  السيد 

حصة،)تي)100.000)درهم.

تي) حصة،) (1000 (: املجموع)

100.000)درهم.

حسن) السيد  عين  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  ( اغزاف)

محد دة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

املدة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

املحكمة االبأدائية بأار دانت بأاريخ))

 -  614 رقم) تحت  ((7/09/(0((

السجل الأجاري):)9031.
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STE SODA PRESTIGE

S.A.R.L AU

رتس مالها 100.000 درهم

املقر االجأماعي : بد ار البعارير 

الفوقانين زا ية سيدي طاهر 

تار دانت

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة ذات الشريك الوحيد 

بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ)

القانون) إحداث  تم  (،(1/09/(0((

املسؤ لية) ذات  للشركة  األسا�شي 

الوحيد،) الشريك  ذات  املحد دة 

خصائصها كالأالي):

 SODA PRESTIGE(:(التسمية

البعارير) بد ار  (: اإلجأماعي) املقر 

طاهر) سيدي  زا ية  الفوقانين 

تار دانت.

نقل) (: اإلجأماعي) الهدف 

األشخاص لحساب الغير.

نقل البضائع لحساب الغير.

(: في) حدد  الشركة  رتسما5 

 1000 على) مجزء) درهم  (100.000

للحصة) ( درهم) (100 حصة من فئة)

لواحدة كلها مكأتبة كالأالي):))

 1000 (: دريوش) عاد5  السيد 

حصة،)تي)100.000)درهم.

تي) حصة،) (1000 (: املجموع)

100.000)درهم.

عاد5) السيد  تعيين  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  دريوش 

محد دة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

املدة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

املحكمة االبأدائية بأار دانت بأاريخ))

 -  615 رقم) تحت  ((7/09/(0((

السجل الأجاري)9033.
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 SOCIETE BOULANGERIE

MON PATRY
S.A.R.L

 Société à Responsabilité Limitée

au(Capital(de 100.000 Dhs

 Adresse : HAY

 ALMOQUAOUAMA(RUE 14

GUELMIM

ICE : 003116871000034

تـــأسيــس شركة
بأاريخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 

شركة) تأسيس  تم  (،14/09/(0((

باملميزات) املحد دة  املسؤ لية  ذات 

الأالية):

 SOCIETE (: التسميــــــــــــة)

  BOULANGERIE MON PATRY

املقر االجأماعي):)حي املقا مة زنقة)

14)كلميم.

 BOULANGER (: الهـــــــــــــــــدف)

 EXPLOITAN

درهم) (100.000 (: الرتسمـــــــــــــا5)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)درهم.

الشــــــــــــــركاء):

الحافظ العدي)500)حصة.

عبد هللا النجامي)500حصة.

املسير القانوني):)الحافظ العدي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائي كلميم بأاريخ)0)/09/))0) 

تحت رقم):)363.
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STE ESCOMPTE SARL

 COMPTABLE AGREE

 IMMEUBLE MASROUR AVENUE 4

HASSAN II BIOUGRA

 STE TAGHZOUT شركة

TRAVAUX AGRICOLE
SARL AU ش. م. م

تأسيس شركة م م
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تأسيس) تم  ((1/09/(0(( (: في)

تحمل) املسؤ لية  محد دة  شركة 

الخصائص الأالية):
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اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)

شركة

 STE TAGHZOUT TRAVAUX

AGRICOLE SARL AU
تحدد رتسما5) (: رتسما5 الشركة)

الشركة في)100.000)درهم تي)1000 

درهم لكل حصة) (100 حصة بقيمة)

للسيد) حصة  (1000 (: كأالى) محدد 

.I633609( حميد حمود

املقر) تحدد  (: االجأماعي) املقر 

االجأماعي للشركة في العنوان):

د ار غزالة ايت عميرة اشأوكةتيت)

باها.

األشغا5) (: االجأماعي) الهدف 

املخألفة  البناء.

التسيير):)تحدد تسيير الشركة من)

طرف السيدحميد حمود .

تم ايداع امللف القانوني للشركة)

لدى املحكمة االبأدائيةإلنزكان تحت)
رقم)1863)بأاريخ)))0)/7/09).
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STE ESCOMPTE SARL

 COMPTABLE AGREE

 IMMEUBLE MASROUR AVENUE 4

HASSAN II BIOUGRA

 STE TIKITAR شركة

TRAVAUX
SARL AU ش. م. م

تأسيس شركة م م
(: في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

شركة) تأسيس  تم  (((/09/(0((

محد دة املسؤ لية تحمل الخصائص)

الأالية):

اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)

 STE TIKITAR TRAVAUX شركة)

SARL AU
تحدد رتسما5) (: رتسما5 الشركة)

الشركة في)100.000)درهم تي)1000 

درهم لكل حصة) (100 حصة بقيمة)

للسيد) 1000حصة  (: كأالى) محدد 

JB 4(3481(إبراهيم الزاهري

املقر) تحدد  (: االجأماعي) املقر 

االجأماعي للشركة في العنوان):

ايت) عال5  توعما5  د ار 

اعميرةاشأوكةتيت باها.

األشغا5) (: االجأماعي) الهدف 

املخألفة  البناء.))

التسيير):)تحدد تسيير الشركة من)

طرف السيد إبراهيم الزاهري.

تم ايداع امللف القانوني للشركة)

لدى املحكمة االبأدائية إلنزكان تحت)

رقم)1865)بأاريخ))0)/7/09).
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STE ESCOMPTE SARL

 COMPTABLE AGREE

 IMMEUBLE MASROUR AVENUE 4

HASSAN II BIOUGRA

 STE ANGHOUMER شركة

TRAVAUX
SARL AU

ش. م. م

تأسيس شركة م م
(: في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

شركة) تأسيس  تم  (((/09/(0((

محد دة املسؤ لية تحمل الخصائص)

الأالية):

اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)

 STE ANGHOUMER شركة)

TRAVAUX SARL AU

تحدد رتسما5) (: رتسما5 الشركة)

الشركة في)100.000)درهم تي)1000 

درهم لكل حصة) (100 حصة بقيمة)

للسيد) 1000حصة  (: كأالى) محدد 

JB460975(عبدالرزاق األمين

املقر) تحدد  (: االجأماعي) املقر 

:)د ار) االجأماعي للشركة في العنوان)

غزالة ايت عميرة اشأوكة ايت باها.

األشغا5) (: االجأماعي) الهدف 

املخألفة  البناء.))

التسيير):)تحدد تسيير الشركة من)

طرف السيدعبدالرزاق األمين.

تم ايداع امللف القانوني للشركة)

لدى املحكمة االبأدائية إلنزكان تحت)

رقم)1864)بأاريخ))0)/7/09).
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 GR HABITAT شركة
GESTPLUS

ش.م.م ذات الشريك الوحيد
عرفي  2أاريخ عقد   بمقأ�شى 
))0))تم تأسيس شركة) 13)سبأمبر)
الشريك) ذات  املسؤ لية  محد دة 
الوحيد))سجلها الأجاري رقم)989)5 

ذات املميزات الأالية):)
(»Gr habitat gestplus«(:(التسمية

ش.م.م ذات الشريك الوحيد.
 1 رقم) شقة  (: االجأماعي) املقر 
إقامة تكمي شارع الجيش) (34 عمارة)

امللكي اكادير.
الرتسما5):)100.000)درهم.

العمليات) ت   املباني  (: الهدف)
)الشراء) البيع) األخرى) العقارية 

املنفذة).
جميع األنشطة العقارية نيابة عن)

اآلخرين.
املباني،)منعش عقاري.

الشركاء):)السيدة بوفر ي مباركة.)
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد حيم الحسين.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باكادير)) الأجارية  باملحكمة  القانوني 
رقم) تحت  ((8/09/(0(( بأاريخ)

.11860(
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 STE CARRE NOIR
MULTISERVICE SARL

بأاريخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تأسست شركة) ((0(( )))تغسطس)
محد دة املسؤ لية ذات الخصائص)

الأالية):
 STE CARRE NOIR (: التسمية)

.MULTISERVICE SARL
رتسمالها):)100.000)درهم.

د ار اخور2ان) (: مقرها االجأماعي)
الأمسية ايت ملو5.

الهدف االجأمااعي):)نقل البضائع)
العمالت،) تحويل  الغير،) لحساب 
الفواتير  الضرائب) اسأخالص 
الأصدير) الأجارة،) املخألفة،)
مواقع إلكتر نية،) إنشاء)  االسأيراد،)
شراء) 2يع جميع تنواع قطع الغيار،)

تعما5 مخألفة.

عبد) السيد  (: اإلدارة  التسيير)

لبطاقة) الحامل  بوعالم،) الرحمان 

.JB39705((الأعريف الوطنية رقم

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة االبأدائية بانزكان)

رقم) تحت  ((0(( سبأمبر) ((0 يوم)

السجل الأجاري رقم)) (،18((/(0((

.(69(3
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 PHARMACIE شركة

  SANTACRUZ
شركة ذات مسؤ لية محد دة  

بشريك  احد 

تأســـيــس
مؤرخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 

ب))1)سبأمبر)))0))بأكادير تسست)

محد دة) مسؤ لية  ذات  شركة 

بشريك  احد.)

 PHARMACIE شركة) (: التسمية)

SANTACRUZ

الهدف):)صيدلي.

الفرح) تجزئة  (: االجأماعي) املقر 

10 رقم) الكرم  شارع  (19  بلوك)

بن سركا  تكادير.)

99)سنة من تاريخ الأقييد) (: املدة)

في السجل الأجاري.

الرتسما5):)100.000)درهم موزع)

على)1000)حصة بمقدار)100)درهم)

للحصة موزعة كالأالي):

الوحيد) للشريك  حصة  (1000

السيد الركالة تشرف.)

التسيير):)تم تعيين السيد الركالة)

قبل) للشركة  الذي  مسير  تشرف 

املهمة ملدة غير محددة.
الشركة مسجلة بالسجل الأجاري)

بأاريخ) بأكادير  الأجارية  باملحكمة 

(،5(899 رقم) تحت  ((1/09/(0((

 تم اإليداع القانوني بذات املحكمة)

بنفس الأاريخ تحت رقم)118513.
السأخراج  الذكر

السيد الركالة تشرف
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18763 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

شركة شركة كوبا فابريك
 ش.م.م

رتسمالها : 100.000 درهم 

مقرها االجأماعي : فيال رقم 9ـ15 

شارع ابن مكافا حي الداخلة اكادير

تأسيس شركة
بموجب عقد عرفي محرر بأاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (08/09/(0((

املميزات) ذات  املسؤ لية  محد دة 

الأالية):

كو2ا) »شركة  شركة) (: التسمية)

فابريك«)ش.م.م.)

الأجميل) مواد  بيع  (: الهدف)

بالجملة.

9ـ15  رقم) فيال  (: االجأماعي) املقر 

شارع ابن مكافا حي الداخلة اكادير.
 100.000 (: رتس املا5 االجأماعي)

درهم مجزت إلى)1.000)حصة من فئة)

100)درهم للحصة.
فد ى) السيدة  تعيين  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  مسيرة  الفاهيم 

محد دة.)

السنة االجأماعية):)تبأدئ السنة)

االجأماعية من فاتح يناير  تنأهي في)

آخر ديسمبر من كل سنة.

 تم اإليداع القانوني لهذا العقد)

املحكمة) هيئة  لدى  الضبط  بكأابة 

 118515 الأجارية بأكادير تحت رقم)

   5(901 رقم) الأجاري   السجل 

بأاريخ)))0)/1/09).
من اجل النسخة  البيان
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FIDUCIAIRE AMIZA

 ELEVATOR  GENERAL

 TECHNOLOGY SARL
رتسما5 الشركة : 100.000 درهم

ICE :003117193000070

RC 52975

تأسيس شركة
بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ باكادير)

بأاريخ)1))سبأمبر)))0)،)تم تأسيس)

املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 

باملواصفات الأالية):

  ELEVATOR (: التسمية)

  GENERAL TECHNOLOGY

الهدف):صيانة  تركيب املصاعد.)

املقر االجأماعي):)بلوك)7)رقم))8) 

الوفاق بن سركا  اكادير.

املدة):)99)سنة.

يناير) (01 :)من) السنة االجأماعية)

إلى)31)ديسمبر.

   100.000 (: الشركة) رتسما5 

اجأماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

بمقدار)100)درهم لكل  احدة.

محمد) السيدان  تعين  (: التسيير)

كمسيران) رشيد  اعمر  بيجمان 

للشركة ملدة غير محد دة.

تم اإليداع القانوني بكأابة الضبط)

 (6 باكادير2أاريخ) الأجارية  باملحكمة 

سبأمبر))))0))تحت الـــرقم)118578  

 مسجلة بالسجل الأجاري باملحكمة)

الأجارية باكادير في نفس اليوم تحت)

الرقم)975)5.
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SOCIETE ART DECO IMMO

فسخ الشركة مسبقا
بمقأ�شى عقد عرفي للجمع العام)

غير العادي يوم)))0)/08/)1)قررت)

  ART DECO IMMO شريكتي شركة)

ما يلي):

فسخ الشركة مسبقا.

نادية) بوالعيش  السيدة  تعيين 

مصفية للشركة.

رقم) (: ب) الأصفية  مقر  تحديد 

مكرر شارع عبد هللا بن حساين) (96

السالم تكادير.

باملحكمة) الـقـانوني  اإليـداع  تـم 

  118535 الأجارية بأكادير تحـت رقم)

بأاريخ)))0)/3/09).
االقأطاف  البيان

احمد زهور
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ARGACOS NATURAL شركة

ش.م.م. 

خأم الأصفية 
العام) الجمع  محضر  بمقأ�شي 

االسأثنائي بأاريخ)30)تغسطس)))0) 

(»ARGACOS NATURAL« لشركة)

رتسمالها) الأصفية  اطار  في  ش.م.م.)

تصفيتها) درهم  مقر  (100.000

باملنطقة))0)حي علي  احمان)80350 

تراست انزكان.

)ما يلي):)

النهائي) الحساب  على  املصادقة 

للأصفية.

املصفي) الى  االبراء) منح  صل 

السيد محمد الوردي.

معاينة خأم الأصفية.

كأابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

إنزكان) اإلبأدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  ((0/09/(0(( بأاريخ)

.1813/(0((
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 AGADIR FISHING شركة

PLAISANCE

ش.م.م. 

عرفي) عقد  محضر  بمقأ�شي 

بأاريخ))1)سبأمبر)))0))الجمع العام)

الغير عادي للشركة تقرر ما يلي):)

الحل املسبق لشركة.

بن  دان)) احمد  السيد  تعيين 

مصفي لشركة.

مكان) الشركة  مقر  تعيين 

نصير) ابن  مو�شى  شارع  الأصفية 

منطقة الصناعية اكادير.

كأابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

اكادير) الأجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) ((0(( سبأمبر) ((7 بأاريخ)

.118584
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STE AK CONCESSION
SARL AU

شركة ذات مسؤ لية محد دة 
للشريك الوحيد

رتسمالها : 100.000 درهــم
مقرها االجأماعي : املكأب املأواجد 
بأجزئة رقم 49 املنطقة الصناعية 

تاسيال - الدشيرة انزكان 
س.ت : 15415

بمقأ�شى محضر قرارات املساهم)
الوحيد املنعقد))بأاريخ)))0)/1/09) 

تقرر مايلي):
الشركة) حسابات  على  املوافقة 

منذ انشائها.
الأصفية القبلية للشركة.

مهامه) املصفي  تحديد  تعيين 
 صالحياته.

تحديد مقر الأصفية.
باملحكمة)) القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ) بأكادير  الأجارية 

))0)/1/09))تحت رقم)8)18.
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STE CO CONCESSION
SARL AU

شركة ذات مسؤ لية محد دة 
للشريك الوحيد

رتسمالها : 100.000 درهــم
مقرها االجأماعي : املكأب املأواجد 
بأجزئة رقم 94 املنطقة الصناعية 

تاسيال - الدشيرة انزكان 
س.ت : 15401

بمقأ�شى محضر قرارات املساهم)
الوحيد املنعقد بأاريخ)))0)/1/09) 

تقررمايلي):
الشركة) حسابات  على  املوافقة 

منذ انشائها.
الأصفية القبلية للشركة.

مهامه) املصفي  تحديد  تعيين 
 صالحياته.

تحديد مقر الأصفية.
باملحكمة)) القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ) بأكادير  الأجارية 

))0)/1/09))تحت رقم)7)18.
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عدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0))الجريدة الرسمية   18764

GOLDEN NATURE
SARL AU

رتسمالها 100.000 درهم
حي ايت القا�شي بلوك 7 رقم 71 

تيكوين اكادير
 RC°43083

ICE°002476375000072
حل الشركة

العام) الجمع  محضر  بمقأ�شى 
15)سبأمبر) غير العادي مؤرخ بأاريخ)

))0))قرر فيه ما يلي)):)
-)قفل الأصفية النهائية للشركة.

-)إبراء)ذمة السيد كاغبون ماتياس)
ر د لفو من مهامه كمصفي للشركة.)
الضبط) مكأبة  لدى  اإليداع  تم 
 (6 يوم) ألكادير  الأجارية  باملحكمة 

سبأمبر)))0))تحت رقم)118559.
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 STE IGHIL ATLAS SARL
املقر االجأماعي  : د ار اكيدار 

الدراركة اكادير 

 15 بأاريخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 

يوليو)))0))تم قرر مساهمو الشركة)

ما يلي):

املسبقة) الأصفية  الحل    (- (1

للشركة.

املديوني) علي  السيد  تعيين  (- ((

كمصفي للشركة.

كمكان) الشركة  مقر  إتخاد  (- (3

للأصفية

 اإليداع القانوني تم اإليداع القانوني

 بكأابة الضبط لدى املحكمة الأجارية

بأاريخ (118399 رقم) تحت   باكادير 

 13)سبأمبر)))0).
للخالصة  الأذكير

)قبا5 حسن
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Société  FRUTAG
RC 4773

شركة فريأاك ش.م.م

الفسخ املسبق للشركة
بمقأ�شى محضر القرار االسأثنائي)

محد دة) مسؤ لية  ذات  للشركة 

بأاريخ)13)سبأمبر)))0))تقرر ما يلي):

ابأدءا) للشركة  املسبق  الفسخ  (-
من اليوم نفسه.

محمد) السماللي  السيد  تعين  (-
كمصفي للشركة.

مقر) نفسه  هو  مقرالشركة  (-
الفسخ املسبق.

بكأابة) القانوني  اإليداع  تم   قد 
انزكان) االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم) ((0(( سبأمبر) ((3 بأاريخ)

.1845
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Ste PARA LE GRAND ATLAS
en cours de dissolution
شركة املسؤ لية املحد دة
رتسمالها 100.000 درهم

مقرها للأصفية  : حي بور االربعاء 
ا لوز تار دانت
فسخ مسبق

طبقا للقرار االسأثنائي للمساهم)
 (0(( سبأمبر) (19 بأاريخ) الوحيد 

تقرر ما يلي):
من) ابأداء) للشركة  فسخ مسبق 

تاريخ هذا القرار.
بو2كر) اد  عمر  (: ( السيد) تعيين 

كمصفي للشركة.
:)حي بور) ( تعيين مقر الأصفية في)

االربعاء)ا لوز تار دانت.
 تم االيداع القانوني بكأابة الضبط
باملحكمة االبأدائية بأار دانت بأاريخ)

1))سبأمبر)))0))تحت رقم)599.
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 M H TOURS SARL
شركة ام تش تـــــــــور ش.م.م

العام) الجمع  محضر  بمقأ�شى 
بأاريخ) تـــــــــور ش.م.م  تش  ام  لشركة 
االسأماع) بعد    ((0(( سبأمبر) (((

 قراءة املحضر تقرر ما يلي):
ت)-)الحل املسبق للشركة.

بتي) هند  السيدة  تعيين  (- ب)
كمصفية للشركة.

في) الأصفية  مقر  تحديد  (- ج)
(- بلوك اف) (- (13 العنوان الأالي رقم)
(- تحت عمارة صابريم قصر املدينة)

تكادير.

 تم االيداع القانوني بكأابة الضبط
 لدى املحكمة الأجارية بأكادير بأاريخ
6))سبأمبر)))0))تحت رقم)118560.

الخالصة   الأذكير
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 STE ONORM
SARL AU
AGADIR
تصفية

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
تم االتفاق) ((0(( تغسطس) ((0 يوم)

على ما يلي)):)
 STE(:(الأصفية القانونية للشركة

.ONORM SARL AU
هشام) البي�شي  السيد  تعيين  (
 J30918((حامل بطاقة الوطنية رقم

كمصفي.
رابع الطابق  هو  الأصفية   مقر 
بكر) ابو  مسجد  ملحقة  (7 رقم)
الداخلة) الحي  (FM 16 الصديق)

اكادير.
اإليداع القانوني باملحكمة الأجارة)
تحت) ((0(( سبأمبر) ((1 يوم) اكادر 

رقم)118511.
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 STE OMRANE LITORAL
 NEGOCE SARL

 RC   : 38573
 املقر االجأماعي   : حي اكر  فولوس 

ت رير تكا دير
العام) الجمع  محضر  بمقأ�شى 
سبأمبر) (13 في) املؤرخ  االسأثنائي 
))0))قر الشريك الوحيد للشركة)):

حل املسبق للشركة.
رشيدة) بوهوش  السيدة  تعيين 

كمصفية للشركة.
بالعنوان) الأصفية  مقر  تحديد 
الأالي حي اكر  فولو س ا رير تكادير.

بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
رية) الأجا  املحكمة  لدى  الضبط 
تكادير بأاريخ)1))سبأمبر)))0))تحت)

رقم)118507.
342 P

 TOMOUR TALEB شــركة

  »MAROC SARL
T.T.M »SARL« :  بإخأصار

 شركة ذات مسؤ لية محد دة، 

رتسمالها 100.000 درهم 

مقرها اإلجأماعي  : رقم 19، املنطقة 

س، حي فونتي، بنسركا ، تكادير

إقفا5 الأصفية الودية
بأاريخ) مدا التها  إثر  على  (: ت ال)

الجمعية) قررت  ((0(( سبأمبر) (0(

شركة) لشركاء) العادية  غير  العامة 

 TOMOUR TALEB MAROC SARL

شركة) (T.T.M( »SARL« (: ( بإخأصار)

برتسما5) محد دة  مسؤ لية  ذات 

مقرها) املوجود  درهم  (100.000

املنطقة س،) (،19 برقم) (: ( اإلجأماعي)

حي فونتي،)بنسركا ،)تكادير،)مسجلة)

املحكمة) لدى  الأجاري  بالسجل 

 47133 رقم) تحت  بأكادير  الأجارية 

ما يلي)):)

بعد) املصفي  تقرير  إعأماد 

الفحص.

إعأماد نأائج الأصفية.

الودية) الأصفية  إقفا5  إعالن 

للشركة.

طـلب) السـيد  املصفي  ذمة  إبراء)

عـبد اللـه.

الصالحيات) املصفي  تخويل 

األخيرة) اإلجراءات  النجاز  الضر رية 

الناتجة عن إقفا5 الأصفية الودية.)

القانوني) اإليداع  تنجز  (: ثانيا)

املحكمة) لدى  الضبط  بكأابة 

سبأمبر) ((6 بأاريخ) بأكادير  الأجارية 

))0))تحت رقم)118566.

التشطيب) طلب  سيودع  (: ( ثالثا)

 47133 رقم) الأجاري  السجل  على 

املحكمة) لدى  الضبط  بكأابة 

الوثائق) به  تلحق  بأكادير    الأجارية 

املأعلقة بالأصفية.
للخالصة البيان

املصفي

السـيد طـلب عـبد اللـه

343 P
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 SOCIETE  TOP SAHARA
 TRANS-SARL

Société à responsabilité limitée
Au(Capital(de 100 000.00DH 

 SIEGE(SOCIAL  : HAY(SAHIL(EL
 KHMAYS(SECTEUR 08 LEQLIAA

AIT MELLOUL
 قرر الجمع العام االسأثنائي املنعقد

بأاريخ))))سبأمبر)))0))يلي))):)
للشركة) اإلرادي  الطوعي  الفسخ 

 الأصفية الودية.
تعيين مكان الأصفية.

سعيد) اد  السيد  تعيين  قبو5 
محمد كمصف للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
سبأمبر) ((6 في) بإنزكان  االبأدائية 

))0))تحت رقم)1859.
344 P

شركة صونوبري ش.م.م
شركة ذات مسؤ لية محد دة

رتسمالها 100.000 درهم
مقرها االجأماعي رقم 47 بلوك 

بوجد ر شارع تحمد زكرياء تمديد 
الداخلة آكادير

العادي) الغير  العام  للجمع  تبعا 
قرر) ((0(( تغسطس) فاتح  بأاريخ 

الشركاء)مايلي):
-)الأصفية النهائية للشركة.

عبد) البريني  السيد  ذمة  ابراء) (-
النور.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
سبأمبر) ((( بأاريخ) آلكادير  الأجارية 

))0))تحت عدد)6)1185.
345 P

TRAXPARK
 Société à Responsabilité Limitée
 Au(capital(social(de 10.000,00

Dirhams
 Siège(social  : N°18 BLOC 3
 TAMAZART AIT MELLOUL
RC  : 13029 – INEZGANE 

RC(N°   : 13029 – INEZGANE

 قرر الجمع العام االسأثنائي املنعقد

بأاريخ)5))يوليو)))0))ما يلي))):)

للشركة) اإلرادي  الطوعي  الفسخ 

 الأصفية الودية.

تعيين السيد علي لطفي كمصفي)

للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

 اإلبأدائية بإنزكان في))))سبأمبر)))0)

تحت رقم)1835.

346 P

SAHL ASSA  SNC 

املقر االجأماعي  : حي عين احشاش 

تسا. 

السجل الأجاري رقم  : 1903 

بكلميم.

ICE   : 001959113000086

حــــل شــــركة الأضامن

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 

))0)) املسجل يوم) اغسطس) ((3  

الجمع) عقد  تم  ((0(( سبأمبر) (((

 SAHL لشركة) االسأثنائي  العام 

 10.000 رتسمالها) (ASSA  SNC

درهم،)حيث تقرر ما يلي)):)

. SAHL ASSA(حل شركة(-

)-)تعيين السيد)):)مصطفى عيوش،)

لبطاقة) الحامل  الجنسية،) مغربي 

 JZ4615 رقم) الوطنية  الأعريف 

بأسا) (1993 تكأو2ر) (6 املزداد بأاريخ)

تسا الزاك،)املسؤ 5 عن الأصفية.

تحديد املقر االجأماعي للشركة) (-

مقرا للأصفية.)

) قد تم اإليداع القانوني للشركة)

االبأدائية) باملحكمة  الضبط  بكأابة 

(،(0(( سبأمبر) ((3 يوم) بكلميم،)

السجل) (،366/(0(( رقم) تحت 

الأجاري رقم)1903. 

347 P

FIDUCIAIRE AMIZA

STE SAKANE 4 ALL
 RESPONSABILITE LIMITEE 

AU(CAPITAL(DE 100.000 DH

RC  : 50693

الحل املسبق للشركة
بمقأ�شى عقد عرفي بين الشركاء)

 (0(( املؤرخ بأاريخ فاتح تغسطس)

تقرر ما يلي):

لم) لكونها  للشركة  املسبق  الحل 

مع) تمارس إي نشاط مند تأسيسها،)

كمصفي في نفس) تعين منار حسن 

العنوان.

بكأابة) القانوني  اإليداع  تم   قد 

 118599 رقم) تحث  لدى  الضبط 

بأاريخ)8))سبأمبر)))0).
من تجل النسخة  البيان)

عـن الـمسـيـر

348 P

SOCIETE TIO PEPE
S.A.R.L AU

تفويت الحصص 
في مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 

صادق) باكادير  ((0(( سبأمبر) ((0

تفويت) على  بيبي  تيو  شركة  شركاء)

حصص على الشكل الأالي)):)

العر �شي الوهابي) (: ( فوت السيد)

(: ( السيد) الى  حصة  (479 هللا) عبد 

ت 2يهي يوسف.

العر �شي الوهابي) (: ( فوت السيد)

(:( 1)5)حصة الى السيد) عبد السالم)

ت 2يهي يوسف.)

:)من شركة ذات) ( تحويل الشركة)

ذات) شركة  الى  محد دة  مسؤ لية 

مسؤ لية محد دة للشريك الوحيد.

العر �شي) (: السادة) اسقالة 

الوهابي عبد هللا  العر �شي الوهابي)

الشركة) تسيير  من  عبدالسالم،)

ت 2يهي يوسف ملدة) (: (  تعيين السيد)

غير محد دة.

تفويت الأوقيع اإلجأماعي  البنكي)

للسيد)):)ت 2يهي يوسف.

تعديل القانون االسا�شي للشركة.
االيداع) تم  (: ( نوني) القا  االيداع 
باكادير) الأجارية  باملحكمة  القانوني 
رقم) تحت  ((0(( سبأمبر) ((7 يومه)

.118586
349 P

C.A CONSEIL
 Siège(social(((:(97,(BD(AHMED(MANSOUR

 EDDAHBI(,CITE(DAKHLA
 Tél/ 05 (8 (37 6(6 Fax 05 (8 (( 81 55

E-mail   : cabinet_arrad@yahoo.fr
Agadir

 SOCIETE INDUSTRIE
 MAROCAINE D’ANCHOIS

SARL
MODIFICATION

العام) الجمع  محضر  بمقأ�شى 
))0)) الدي) سبأمبر) (13 املنعقد)
تم بموجبه احدات تغييرات بشركة)
 INDUSTRIE MAROCAINE
ذات) شركة  (D’ANCHOIS SARL
رتسمالها) محد دة  مسؤ لية 
على) اتفق  حيت  درهم  (900.000

مايلي)):)
مملوكة) ( حصة) (4500 تفويت)
لصالح) امين  محمد  لزرق  للسيد 

السيد العيدي محمد.
محمد) لزرق  السيد  تعيين 
امين  السيد العيدي محمد مسيًرين)

مشاركين للشركة.
تحبين القانون األسا�شي.

باملحكمة) القانوني  االيذاع  تم 
الأجارية باكادير في)6))سبأمبر)))0) 

تحت رقم)118565.
350 P

 SOCIETE GROUPE GFD
SARL

رقـم 0) الطابق 1 حي املستشفيات 
زا ية شارع عبد املومن   تنوا5 

امليراج سونتر الدار البيضاء
السجل الأجاري  : 40609) 

بالدار البيضاء
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
(،(0(( يوليو) (18 بأاريخ) للشركاء)

تقررمايلي)):)
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 هب السيد عبد الرزاق حر2وش)
جميع تسهمه للسيدة إلهام املجادي.
 اسأقالة السيد عبد الرزاق حر2وش

من مهامه كمسيرمشارك للشركة.
ذات) شركة  الى  الشركة  تحويل 
الشريك) ذات  املحد دة  املسؤ لية 

الوحيد.
تحديث النظام األسا�شي.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
 الأجارية بالدار البيضاء)في))))سبأمبر

.(0((
للبيان  االشارة

التسيير

351 P

SOCIETE BN WORK SARL
الجمع) مدا لة  بمقأ�شى 
بأاريخ املؤرخ  االسأثنائي   العام 
لشركة  التي) ((0(( تغسطس) (30  
الكائنة) درهم  (100 000 رتسمالها)

بد ار تيغانمين الدراركة تكادير.
)تقرر مايلي)):)

محمد) السيد  حصص  تفويت  (-
بوعنان   السيد إبراهيم بوعنان اإلى)

السيد عمر بوعنان.
اسأقالة السيد محمد بوعنان) (-
  تعيين السيد عمر بوعنان كمسير)
جميع) تحمله  مع  للشركة  جديد 

الصالحيات.
-)تم انجاز اإليداع القانوني بكأابة)
الأجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
))0))تحت) 6)سبأمبر) بأكادير بأاريخ)

رقم)85)118.
352 P

حسابات ادميم ش.م.م

معأمد من طرف الد لة
336)شارع املقا مة ايت ملو5

الهاتف)0004 4) 8)05

الفاكس)16 )9 4) 8)05

 CHTOUKA FRESH شركة
 SARL

 بيع حـــصص اجــأماعية 
العام) الجمع  محضر  بمقأ�شى 
 CHTOUKA لشركة) االسأثنائي 
يوم املنعقد  (FRESH SARL 

 19)سبأمبر)))0))تقرر ما يلي):

بين) اجأماعية  حصص  بيع  (-
ا لديب حسن   عزابي املصطفى  2ين)

الدريفي املصطفى   احمد عزابي.)
املا5) لرتس  الجديد  الأوزيع  (-
عزابي) (: ( االجأماعي على النحو الأالي)
700)حصة)،)عزابي احمد) املصطفى)

.300
املصطفى) عزابي  السيد  تعيين  (-

كمسير للشركة.
الشركة ملزمة بالأوقيع السيد) (-

عزابي املصطفى.)
األسا�شي) القانون  تحديث  (-

للشركة  فق الأعديل.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبأدائية النزكان)
رقم) تحت  ((0(( سبأمبر) ((6 يوم)

.1856
353 P

شركة أڭا بريستيج
شركة ذات مسؤ لية محد دة

عام) جمع  محضر  بموجب 
اسأثنائي عقد يوم)8))تكأو2ر)0)0) 

تقرر ما يلي))):)
مئة) سأة  الحصص  توزيع  (- ت)
اململوكة للراحل ايت امسين) ((600(
تحمد بين الورثة طبقا لعقد االراثة.)
من) (7 6 البنود) تعديل  تم   2الأالي 

القانون األسا�شي.
ايت) السيد  تعيين  إعادة  (– ب)
تڭا) لشركة  كمسير  محمد  امسين 
املسؤ لية) محد دة  بريستيج شركة 

ملدة غير محد دة.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بأاريخ) (979(9 رقم) تحت  بأكادير 

.15/01/(0(1
للخالصة  البيان

354 P

 SODIMAF BUSINESS شركة
 Sarl/au

بيع تسهم الشركة
 بمقأ�شى محضر جمع عام اسأثنائي
مؤرخ في)19)سبأمبر)))0))تم تقرير)

مايلي):

 السيد تحمد مزي  جنسيأه مغر2ية،
قام ببيع))))500)))حصة لفائدة السيد)
الذي) محمد مزي  جنسيأه مغر2ية،)

يوافق على مجمل))500))حصة.
 قد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
سبأمبر) ((7 االبأدائية إنزكان بأاريخ)

))0))تحت رقم)1871.
355 P

 TILBURG MEUBLES شركة
 SARL au

محد دة املسؤ لية ذات شريك 
 حيد

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 
15)سبأمبر)0)0))بإنزكان قرر شركاء)
 TILBURG MEUBLES SARL شركة)

AU)ما يلي):
تفويت)500)حصة في ملك السيد)
 M. للسيد) (M’JALLAD YASSINE

ER-RAHMANY AHMED
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 
19)تكأو2ر)0)0))بإنزكان قرر شركاء)
 TILBURG MEUBLES SARL شركة)

AU)ما يلي):
تغيير املقر االجأماعي للشركة):

من):)الحي الحساني رقم))4)طريق)
سبأة إنزكان تكادير)

منطقة) من  تمايت  د ار  (: إلى)
الدراركة السفلى تكادير

من) (4-6-7-43 البنود) تغيير 
القانون األسا�شي.

االيداع) تم  القانوني:) االيداع 
باملحكمة) الضبط  بكأابة  القانوني 
االبأدائية إنزكان بأاريخ)))0).0.09) 

تحت رقم)1817.
للخالصة  الأذكير)

356 P

 ITISAL BM
 Société à Responsabilité Limitée

d’Associé Unique
Au(Capital(de 100.000,00 Dhs
 Siège(Social(est(fixé(à : HAY

 TOUAGHIL RUE ALKHATAWAT
N° 46 GUELMIM

ICE : 002914111000068

RC : 3661

تعديالت قانونية
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

بأاريخ) الشركة  بمقر  املنعقد 

بأاريخ) املسجل  (،14/07/(0((

الوحيد) شريك  قرر  (،09/08/(0((

ما يلي):

الشركة) حصص  جميع  تفويت 

1000)حصة كما يلي):

املفوت):

 1000 بومحارة) مبارك  السيد):)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

املشتري):

 1000 بومحارة) هشام  السيد):)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الحصص) بيع  عقد   بسبب 

االجأماعية للشركة تصبحت شركة)

 ITISAL BM SARL AU

علي الشكل الأالي الشريك الوحيد)

هو):)

 1000 بومحارة) هشام  (: السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد هشام بومحارة) (: التسيير)

مسير للشركة،)ملدة غير محددة.

بكـأابة) تـم  (: الـقانـونـي) اإليـداع 

الضـبط باملحكمة االبأـدائية بكلميم)

رقـم) تحـت  (1(/08/(0(( بـأاريخ)

.313/(0((

357 P

-SOCIETE RTSV AUTO
SARL

 société à responsabilité limitée

Au(capital(de 100.000.00 DHS

 Siège(social : N13 AV(FARHATE

 HACHAD ZI TASSILA EL

JIHADIA INEZGANE

االسأثنائي) العام  الجمع  قرر 

املنعقد بأاريخ)))0)/6/08))ما يلي):

العنوان) إلى  الشركة  مقر  تحويل 

شارع فرحات حشاد) (13 رقم) الأالي):)

الحي الصناعي تاسيال انزكان.
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تعديل القانون األسا�شي للشركة.
لدى) القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ) بانزكان  االبأدائية  املحكمة 

))0)/3/09))تحت رقم)1849.
358 P

RESORT TRAVAUX DIVERS
الوحيد) املسير  قرار  بمقأ�شى 
 (0(( ماي) ((4 يوم) مؤرخ  للشركة 
لشركة رز رت تغافو ديفيغ ش.م.م)
دراركة) جماعة  االجأماعي  مقرها 

تكوين اكادير تقرر ما يلي:
الكائن) الشركة  مقر  تحويل  (- (1
الى) اكادير  تكوين  دراركة  بجماعة 
اسفل) الواقع  مكرر  (87 رقم) املحل 
املخأار) بعمارة  الكائنة  العمارة 
عبد) شارع  ا  الشطر  (1 السو�شي)

الرحيم بوعبيد اكادير
األسا�شي) القانون  تحيين  (3-
القانون) ملقأضيات  طبقا  للشركة 
املسؤ لية) ذات  للشركات  املنظم 

املحد دة)96/15 : 
الفصو5) في  تغيرات  عدة  بعد 
تعاله) املذكورة  لشركة  املنظمة 
الأعديالت) هذه  بعد  الشركاء) قرر 
األسا�شي) القانون  تغيير  القانونية 

للشركة.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
باكادير) الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم)067))بأاريخ))0)/06/))

من اجل النسخة   البيان)

عن املسير

359 P

فونتي كونصاي ش.م.م.

;IF: 06 9( 89 18

;RC: 14 009

TP: 48 15 13 14

 TEL: 05 (8 (1 30 08

العنوان):)شقة)03)رقم)60)شارع مسعود)

 فقا ي السالم اكادير 

HORTICUISINE شركة
ش.م.م

رتسمالها 100.000 درهم
تعديل

الجمع) محضر  بمقأ�شى 
بأاريخ) املؤرخ  االسأثنائي  العام 
باكدير) 1)/07/))0)) املسجل 
التسجيل) رقم  (((/07/(0(( يوم)
067)55011)00))0))تقررمايلي):

تحويل املقر):

من):)شقة رقم)0))عمارة)47)اقامة)

السعادة)))الحي املحمدي تكادير.

شارع) (18 إقامة تنسيم رقم) إلى):)

القا�شي عياض تمسرنات تكادير.

بشكل) ملزمة  الشركة  سأكون 

قانوني بأوقيع السيد الفاضلي تحمد)

كأابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

اكادير) الأجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  ((0((/09/(6 يوم)

.118451

360 P

STE TAFSUT CARS
SARL

بمقأ�شى الجمع العام اإلسثنائي)

STE TAFSUT CARS SARL لشركة)

رتسمالها) املسؤ لية  شركة محد دة 

100.000,00)درهم
الطابق اال 5) (: مقرها االجأماعي)
بئر) شارع  البركة  قسارية  ((( رقم)

املنعقد) الجهادية  الدشيرة  انزران 

بأاريخ)))0)/16/09)قرر ما يلي):
بيزما ن) محمد  السيد  تعيين 

كمسير  حيد للشركة.

باملحكمة) القانوني  ضع  اإليداع 

 1848 رقم) تحت  االبأدائية النزكان 

يوم)))0)/3/09).

361 P

SOUSSPLUS
S.A.R.L

املؤرخ) العرفي  العقد  على  بناء)

شركاء) بأكادير  ((0(( سبأمبر) (5 في)

 SOUSSPLUS SARL شركة)
رتسمالها)100.000.00)درهم،)مقرها)

حي) ف  بلوك  (01 رقم) االجأماعي 

الزيأون تيكوين تكادير قرر ا ما يلي):

اسأقالة السيد ايت العربي عبد)

اللطيف من مهمة تسيير الشركة.

محمد) الشرقي  السيدان  تعيين 

 مومو سعيد مسيران لشركة ملدة غير)

محد دة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7/09/(0(( في) بأكادير  الأجارية 

تحت رقم)118598.
362 P

OUMLIL MEDIA
SARL

رتسمالها 100.000 درهم
د ار تماعيت ازدار دراركة تكادير

العام) الجمع  محضر  بمقأ�شى 
تغسطس) ((( بأاريخ) االسأثنائي 
املذكورة) الشركة  قرر شركاء) ((0((

تعاله مايلي):)
احمد) السيد  اسأقالة  قبو5 
الأعريف) لبطاقة  الحامل  ليبوركي 
كمسير) (JB403839 رقم) الوطنية 

 تعيين
السيد بو كضيد ادريس الحامل)
رقم) الوطنية  الأعريف  لبطاقة 
عبد) موركي  السيد    (JB60777

الرحيم.
الحامل لبطاقة الأعريف الوطنية)
مشاركين) كمسيرين  (JB86837 رقم)
غير) ملدة  للشركة  (Cogérants

محد دة.
االيداع) تم  القانوني):) االيداع 
تكادير) الأجارية  باملحكمة  القانوني 
تحت) ((0(( سبأمبر) ((6 بأاريخ)

رقم118570.
363 P

CABINET SABCONSULTING
OBM AGRI

SARL
Au(capital(de 100 000,00 DHS
 Siège(social : PIECE(NR 5 APT

 403 IMM(G1 RESIDENCE
.ZERKTOUNI G AGADIR
ICE : 003053260000049
RC : 51403 IF : 52420681

عز5 املسير مساعد  تغيير موعد 
نهاية السنة الأجارية

للجمع) الضبط  ملحضر  طبقا 
بأاريخ) للشركة  االسأثنائي  العام 

))0)/1/09))تقررمايلي):)

من) حاجي  محمد  السيد  عز5  (-

مهامه كمسير مساعد بالشركة.

-)تغيير موعد نهاية السنة الأجارية)

من)31)دجنبر الى)30)يونيو.

الضبط) كاتب  لدى  اإليداع  ثم 

بأاريخ) بأكادير  الأجارية  للمحكمة 
))0)/7/09))رقم)118580.

364 P

SOCIETE BLUE LENA
تعديل

العام) الجمع  محضر  بموجب 

 11/08/(0(( بأاريخ) االسأثنائي 

تقرر ما يلي):
اسأقالة السيدة بشرى ضرضاري)

من منصبها كمسيرة للشركة.

تحشموض) السيدحبيب  تعيين 

غير) ملدة  للشركة  كمسير  حيد 

محددة.

اإلدارية) الوثائق  على  الأوقيع 

بشكل) سيكون   املالية  غيرها 

حصري للسيد حبيب تحشموض.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء) بالدار  الأجارية  باملحكمة 

تحت) (((/09/(0(( بأاريخ)
رقم838537.

365 P

شـركـة انيفير بريمور 
شركة ذات املسؤ لية املحد دة 
رتسما5 الشركة  500.000.00.) 

درهم

املقر االجأماعي : رقم 863 املنطقة 
الصناعية ايت ملو5 

بأاريخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 

بانزكان) املسجل  (17/0(/(0(0

ترتب) 0)0)/03/03) الذي  بأاريخ)

عنه ما يلي):

الزيادة في الرتسما5 االجأماعي):

االجأماعي) الراسما5  في  الزيادة 

إلى) درهم  ((.500.000.00 من)

بإدماج) درهم  (5.000.000.00

الحصص االجأماعية الجديدة.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 418 رقم) تحت  بانزكان  االبأدائية 

بأاريخ)0)0)/09/03.

366 P

 SOCIETE SOUSS MAREP
S.A.R.L

الزيادة في رتسما5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

باكادير صادق شركاء) (06/09/(0((

في) الزيادة  على  مريب  شركة سوس 
رتسما5 الشركة من)100.000)درهم)

بزيادة) درهم  ذلك  (800.000 الى)

درهم) (100 فئة) من  حصة  (7000

نقدا.

برتس) الخاص  الفصل  تعديل 

املا5 من القانون االسا�شي للشركة.

االيداع) تم  (: نوني) القا  االيداع 

باكادير) الأجارية  باملحكمة  القانوني 

رقم) تحت  ((7/09/(0(( يومه)

.118585

367 P

SOCIETE GDIRAGRI
S.A.R.L A.U

 Société à responsabilité limitée

à associé unique

 au(capital(de 33 000 000,00

DHS

 Siège(social : Lot(T(Avenue

Massa Près de Souk

 Hebdomadaire(Hay(Sidi

 SaidBiougra CHTOUKA AIT

BAHA

للشريك) قرار  عقد  بمقأ�شى 

الغير) الجمع  يعاد5  الذي  الوحيد 

قرر) (،((/08/(0(( بأاريخ) العادي 

مايلي):

الشركة) رتسما5  في  الزيادة 

الى) درهم  (33  000  000,00 من)

36.000.000)درهم بإحداث)30.000 

درهم) (100 بمبلغ) جديدة  حصة 

للحصة الواحدة نقدا.

الجديد) الشركة  تقسيم رتسما5 

على النحو الأالي):

 360  000 (: السيد محمد كديرة)

حصة)000,00 000 36)درهم.

األسا�شي) القانون  صياغة  اعادة 

للشركة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

بأاريخ) بإنزكان  االبأدائية 

))0)/6/08))تحت رقم)1648.

368 P

SOCIETE GDIRAGRI
S.A.R.L A.U

 Société à responsabilité limitée

à associé unique

 au(capital(de 36 000 000,00

DHS

 Siège(social : Lot(T(Avenue

Massa Près de Souk

 Hebdomadaire(Hay(Sidi

 SaidBiougra CHTOUKA AIT

BAHA

للشريك) قرار  عقد  بمقأ�شى 

الغير) الجمع  يعاد5  الذي  الوحيد 

قرر) (،16/09/(0(( بأاريخ) العادي 

مايلي):

الشركة) رتسما5  في  الزيادة 

الى) درهم  (63  000  000,00 من)

38.000.000)درهم بإحداث)0.000) 

درهم) (100 بمبلغ) جديدة  حصة 

للحصة الواحدة نقدا.

الجديد) الشركة  تقسيم رتسما5 

على النحو الأالي):

 380  000 (: السيد محمد كديرة)

حصة)000 000 38)درهم.

األسا�شي) القانون  صياغة  اعادة 

للشركة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

بأاريخ) بإنزكان  االبأدائية 

))0)/19/09)تحت رقم)180.

369 P

STE CENTRE DE
 CONSEIL ET DE GESTION 
IMMOBILIERE KONOUZ

تمديد الغرض االجأماعي
بموجب عقد بأاريخ))0)/01/09 
تم تمديد الغرض االجأماعي للشركة)
 STE CENTRE DE CONSEIL(املسماة
 ET DE GESTION IMMOBILIERE

KONOUZ)رقم س.ت):)10431.
-)الوساطة.

للمجموعة) القانوني  االيداع  تم 
بالسجل الأجاري باملحكمة الأجارية)
بأاريخ) (118544 رقم) تحت  بأكادير 

.(3/09/(0((
370 P

 FIDUCIAIRE ESCOMPTE

STE CHTOUKA LAND شركة
SARL AU
ش. م. م

إضافة انشطة رئيسية
بمقأ�شى محضر الجمعية العامة)
 (1/09/(0(( (: بأاريخ) االسأثنائية 

تقرر ما يلي:)
إضافة االنشطة الرئيسية الأالية:
بيع مواد البناء) االشغا5 املخألفة)

 الأجارة.
تم إيداع امللف القانوني للشركة)
لدى املحكمة االبأدائية إلنزكان تحت)

رقم)1866)بأاريخ)))0)/7/09).
371 P

AMLAK AL KHAIR 
SARL AU

1)-)بـمقأ�شى محضر قرار الشريك)
الوحيد املنعقد بـأـاريـخ)))0)/07/09 

تم االتفاق على ما يلي):
توسيع النشاط االجأماعي ليشمل)

اسأغال5 املجا5 الفالحي.
األساسية) القوانين  تحديث 

للشركة.
القانوني) اإليداع  تم  -) قد  ((
املحكمة) هيئة  لدى  الضبط  بكأابة 
 118514 رقم) باكاديرتحت  الأجارية 

 ذلك بأاريخ)1))سبأمبر)))0).
من اجل النسخة  البيان

372 P

Sté AIKAD AUTO
ش م م

تغيير اإلسم االجأماعي 
بموجب عقد عرفي مؤرخ بأاريخ)

))0)/08/)))تم تقريرمايلي):

1/)تغيير اإلسم االجأماعي للشركة)

إلى) ت طو  تيكاد  (: القديم) اإلسم  من 
اإلسم الجديد إرت موتور نور

تم اإليداع القانوني لدى مصلحة)

الأجارية) باملحكمة  الضبط  كأابة 

سبأمبر) ((1 بــأاريخ) البيضاء) بالدار 

))0))تحت رقم)838410.

373 P

ستاسيون دومباالج قباج سوس
شركة مجهولة االسم

رتسمالها االجأماعي 148.000.000 

درهم

املقـر االجأماعي : 5)3 شارع الحسن 

الثاني - اكادير

العام) الجمع  محضر  بمقـأـ�شى 

الغير العادي بأاريخ)30)ابريل)1)0)،)

تقرر):

طبقا) الشركة  نشاط  اسأمرارية 

للفصل)357)من القانون رقم)17-95 

معد5   مكمل بالقانون رقم)0-05).

بمكأب) الـقانـونـي  اإليداع  ثـم 

بأكادير) الأجارية  باملـحكمة  الضبط 

تحـت ((0(( تغسطس) (03  بأـاريـخ)
رقـم))11656.

قـــصــد الـــنــشـــر

374 P

GOLDEN PLANETTE شركة
د ار تين خراز الجماعة القر ية  اد 

الصفا عمالة شأوكة ايت باها

العادي) غير  العام  الجمع  خال5 

))0)/09/)0)تم اتخاذ) املنعقد يوم)

القرار بشان الأغييرات الأالية):)

إلى) عادية  ممارسة  من  الأحو5 

الأمرين) من  الأغيير  كاملة  ممارسة 

العادي إلى الأمرين الكامل.

النظام) من  (13 املادة) حسب 

االسا�شي.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ) بانزكان  االبأدائية 

))0)/09/)1)تحت رقم))176.

375 P

عـقــد تسـييــر حـــر
تم) ((1/09/(0(( بأاريخ) إنه 

تحرير عقد تسيير بين):

الطرف األ 5):

الحاملة) السيدة سميرة جديري،)

رقم) الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.J38(391

الحاملة) اسا ري،) رقية  السيدة 

رقم) الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

 .J9613(

الحاملة) مريم،) جديري  السيدة 

رقم) الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

 .J434(35

الحاملة) السيدة جديري نسيمة،)

رقم) الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.J559137

يسكن) كلهن مغر2يات الجنسية،)

رقم) الفا�شي  محمد  بشارع  جميعا 

101)حي السالم تكادير.

الطرف الثاني):

السيد حارث بن محمد بن عمر)

املولود بأاريخ)07/04/1989،)املغربي)

 ( الساكن بإقامة ستيليا) الجنسية،)

بنسركا  تكادير،) (01 شقة) (17 عمارة)

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 
.JB445040(رقم

األ 5) الطرف  خالله  من  اتفق 
الأجاري) للمحل  الحر  التسيير  مهام 

رقم) الفا�شي  محمد  بشارع  الكائن 

املسجل) تكادير.) السالم  حي  (101

بالسجل الأجاري باملحكمة الأجارية)

رقية) للسيدة  عدد  تحت  بأكادير 

مريم) للسيدة  (،74900 تسا ري)

نسيمة) للسيدة  (،7490( جديري)

سميرة) للسيدة  (،74904 جديري)

الثاني) الطرف  إلى  (،74906 جديري)

ملدة سنة  احدة))1))فقط ابأداء)من)

.(0/09/(0((

376 P

مكأب األسأاذة مونيا بوفرا ي

موثقة بسال
شارع اللة تسماء،)زنقة القطيف،)إقامة تكرام،)

الطابق الثالث،)شقة)7)رقم)7

STE FEDELEC
SARL

AU(CAPITAL(DE 630.000 DH
 Siége(social : Mohammedia,
169 LOTISSEMENT(EL(WAFA

بمقأ�شى عقد موثق حرر بأاريخ)
بمكأب األسأاذة) ((0(( سبأمبر) (19
موثقة بسال،) الذي) مونيا بوفرا ي،)
صادق باإلجماع على القرارات اآلتية):
الدين) ناصر  املرحوم  تأكيد  فاة 
السنأي�شي الذي توفي بأاريخ)31)يناير)

017))بالر2اط.
للحصص) الجديد  الأقسيم 
االجأماعية بين  رثة املرحوم ناصر)
الدين السنأي�شي على الشكل الأالي):

السنأي�شي) ياسين  السيد  (- (1
2471,87)حصة)؛

))-)السيدة تمينة بلكورة)1356,25 
حصة)؛

السنأي�شي) يسرى  السيدة  (- (3
1235,94)حصة)؛

السنأي�شي) جازية  السيدة  (- (4
1235,94)حصة)؛

املجموع)6300)حصة.
بلكورة) تمينة  السيدة  تعيين 

كمسيرة جديدة.
 7 (6 الفصو5) تغيير  تأميم  تم 

من القانون األسا�شي للشركة.
بالسجل) (: املحضر) اإليداع  تم 
االبأدائية) باملحكمة  الأجاري 
 (0((/1867 رقم) تحت  باملحمدية 

بأاريخ)7))سبأمبر)))0).
377 P

 ROJINDA
شركة ذات مسؤ لية محد دة 

بشريك  حيد
رتسمالها : 100.000 درهم

 املقر االجأماعي : محل س )1، 
عمارة 6، تجزئة الورد، تامسنا

تأسيس

بأاريخ) عرفي  عقد   بموجب 
تمت املصادقة من) ((0(( 7)سبأمبر)
عبد) السيد  الوحيد  الشريك  طرف 
شركة) تأسيس  على  الوداع  الرزاق 
بشريك) املحد دة  املسؤ لية  ذات 

 حيد ذات الخصائص الأالية):
.ROJINDA(:(1)-)التسمية الأجارية
))-)الصفة القانونية):)شركة ذات)

مسؤ لية محد دة بشريك  حيد.
3)-)الهدف):)قاعة الشاي))مقهى)،)

سناك.
4)-)املقر االجأماعي):)محل س))1،)

عمارة)6،)تجزئة الورد،)تامسنا.
درهم) (100.000 (: رتس املا5) (- (5
حصة اجأماعية) (1000 مقسمة إلى)
100)درهم للحصة الواحدة) من فئة)
طرف) من  مكأتبة  محررة  كلها 
الشريك الوحيد السيد عبد الرزاق)

الوداع.
مصطفى) السيد  (: التسيير) (- (6

الوداع ملدة غير محد دة.
 قد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
االبأدائية بأمارة تحت رقم السجل)
الأجاري)85)137)بأاريخ)3))سبأمبر)

.(0((
378 P

SIELF
سيلف

ش.م.م ش. 
الرتسما5 االجأماعي : 100.000 درهم
املقر االجأماعي : 4)، شارع األمير 

سيدي محمد، حي الرشاد، القرية، 
سال

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقأ�شى 
قد) ((0(( سبأمبر) (1( بأاريخ) سال 
املسؤ لية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
بشريك  احد  يهدف) املحد دة 
تعما5) تاجر،) (: االجأماعي) نشاطها 
مأنوعة  تعما5 بناء،)منعش عقاري.

رتسما5 الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
السيدة مريم الفايز)1000)حصة.
سنة) (99 (: الشركة) نشاط  املدة 
النهائي تي من) الأأسيس  من  ابأداء)

تاريخ  ضع السجل الأجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األ لى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

شارع األمير سيدي) ((4 (: العنوان)

محمد،)حي الرشاد،)القرية،)سال.

تحت تسيير):)السيدة مريم الفايز.

مقيدة بالسجل الأجاري):)36777. 
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VICDOA CRAB
تأسيس شركة 

بأاريخ) العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين) تم  ضع  ((0(( سبأمبر) ((7

الشركة ذات املميزات الأالية):

.VICDOA CRAB(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤ لية املحد دة)

يأعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب ت  خارجه):)

جميع األنشطة املأعلقة بالصيد)

 البحر.

املقر الرئي�شي):)املنطقة الصناعية)
رقم))10)املر�شى))العيون.

الرتسما5):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

فئة)100))للواحدة موزعة كالأالي):

السيد الرداد املدني)500)حصة)؛

ايزاكير) خافير  خو�شي  السيد 

ا تاميندي)500)حصة.

 اإلدارة):)تسيير من طرف)))السيد):))

الرداد املدني.

بكأابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبأدائية بالعيون)

تحت رقم) ((0(( سبأمبر) ((7 بأاريخ)

))0)/865))سجل تجاري رقم)3)431.
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STE PHARMACIE L’FARO
SARL AU 

تأسيس شركة
بأاريخ) عرفي  عقد   بمقأ�شى 

شركة) إنشاء) تم  ( ((0(( مارس) ((3

بشريك) املحد دة  املسؤ لية  ذات 

 حيد بالخصائص الأالية):)
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 PHARMACIE« (: التسمية)
.»(L’FARO

الشركة) هدف  يأعلق  النشاط:)
باملغرب  2الخارج ب):

اسأغال5  إدارة صيدلية.
 1 النهضة) حي  (: االجأماعي) املقر 

الرقم)05)1)الداخلة.)
من تاريخ) )سنة ابأداء) (99 (: املدة)

الأأسيس).
رتس املا5):)حدد في مبلغ)100.000 
درهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)درهم للواحدة.
توزيع رتس املا5):

السيد خالد قصير)1000)حصة.
تم تعيين السيد خالد) (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  قصير 

محد دة.
من) تبأدئ  (: االجأماعية) السنة 

فاتح يناير  تنأهي في)31)ديسمبر.
باملحكمة) تم  ( (: القانوني) اإليداع 
بأاريخ) الذهب  بواد   االبأدائية 
رقم) تحت  ((0(( تبريل) ((0
))0)/694) 2السجل الأجاري تحت)

رقم)579)).
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STE KALI SHELLFISH
SARL AU

تأسيس شركة
بأاريخ) عرفي  عقد   بمقأ�شى 
شركة) تم إنشاء) ( ((0(( سبأمبر) (1(
بشريك) املحد دة  املسؤ لية  ذات 

 حيد بالخصائص الأالية):)
(.»KALI SHELLFISH«(:(التسمية

الشركة) هدف  يأعلق  (: النشاط)
باملغرب  2الخارج ب):

االستزراع) املائي،) االستزراع 
السمكي،)استزراع األعشاب البحرية،)

استزراع الطحالب الدقيقة.
املقر االجأماعي):)تجزئة النهضة)1 

الرقم)3)10)الداخلة.)
من تاريخ) )سنة ابأداء) (99 (: املدة)

الأأسيس.
رتس املا5):)حدد في مبلغ)100.000 
درهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)درهم للواحدة.

توزيع رتس املا5):
السيد املهدي كالي)1000)حصة.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)
املهدي كالي كمسير للشركة ملدة غير)

محد دة.
من) تبأدئ  (: االجأماعية) السنة 

فاتح يناير  تنأهي في)31)ديسمبر.
باملحكمة) تم  ( (: القانوني) اإليداع 
بأاريخ) الذهب  بواد   االبأدائية 
رقم) تحت  ((0(( سبأمبر) (((
الأجاري) ))0)/1534) 2السجل 

تحت رقم)553)).
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SOCIETE RIBKAL PESCA
تعديالت قانونية 

 SOCIETE RIBKAL (: التسمية)
.PESCA

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
)) ذات الشريك) املسؤ لية املحد دة)

الوحيد.
املسيرة) تجزئة  (: الرئي�شي) املقر 
الخضراء))رقم)367))))املر�شى))العيون.
الجمع) ملدا الت  طبقا  (: املوضوع)
الغير عادي))بأاريخ)3))سبأمبر)))0)  

قرر املشاركون))ما يلي):
حل النهائي للشركة.

بكأابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبأدائية بالعيون)
تحت رقم)) ((0(( سبأمبر) ((6 بأاريخ)

.(851/(0((
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L’EVEIL DES ANGES
SARL A.U

بالقنيطرة) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
مسؤ لية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
محد دة بشريك  حيد  التي تحمل)

الخصائص الأالية):
 L’EVEIL DES« (: التسمية)

((.»ANGES
 SARL A.U(((:(((الصيغة))القانونية

الهدف االجأماعي):
مؤسسة))حضانة))؛

تسيير إداري))الدعم املدر�شي).

درهم) (10.000 (: رتسما5 الشركـة)

مقسمة إلى)100)حصة من فئة)100 

بين) موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء)على الشكل الأالي):

السيدة زينب املعر في)100)حصة

من) ابأداء) سنة  (99 (: املدة)

الأأسيس النهائي تي من تاريخ  ضع)

السجل الأجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األ لى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

شارع تنوا5) ((3 (: املقر اإلجأماعي)

إقامة فلوري)11)مكأب رقم)4)ميموزة)

القنيطرة.
املسيرة):)زينب املعر في.

رقم السجل الأجاري):))66693.
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شركة س.س.ج.ت كونسورسيوم 
لألنابيب املخرسنة الكرانيال 

واألشغال
مقرها االجأماعي : 41، زنقة تيت 

باها، السوي�شي، الر2اط
رتسمالها : 30.000.000 درهم

العام) الجمع  محضر  بمقأ�شى 

 (0(( سبأمبر) (1( االسأثنائي بأاريخ)

تقرر ما يلي):
الطاهري) السيد  اسأقالة  قبو5 

محمد سعيد من مهامه كمسير.
تعيين مسير جديد السيد الأازي)

الأعريف) لبطاقة  الحامل  يوسف،)

غير) ملدة  (A14544( رقم) الوطنية 

محد دة.

الأعديالت املأالزمة للمادة)15)من)

القانون األسا�شي.

تبني القانون األسا�شي املحين تبعا)

للأعديالت النظامية.

اإلعالنات) تجل  من  السلط  منح 

القانونية.

تم اإليداع القانوني بكأابة الضبط)

باملحكمة الأجارية بالر2اط تحت رقم)

7603)بأاريخ)8))سبأمبر)))0).
لالسأخالص  البيان
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 A A WARITH INGENIEURS

CONSEILS
إعالن عن تعديل

اجأماع) محضر  بمقأ�شى 
املهندسون) لشركة  اإلدارة  مجلس 

االستشاريون ايه ايه دبليو املنعقدة)

تم تخذ) ((0(( يناير) (11 يوم الثالثاء)

القرارات الأالية):

املهندس) السيد  اسأقالة  قبو5 

يوسف) مر�شي  الدين  عز  محمد 

ابراهيم كمدير لفرع الشركة باململكة)
املهندسون) ت  ارث  »ت  املغر2ية)
-)سجل تجاري) فرع) (- االستشاريون«)

رقم)99101).

مديرا) تما5  السيد محمد  تعيين 

املغر2ية) باململكة  الشركة  لفرع 

 تفويض السيد محمد تحمد سالم)

املالية) اإلدارة  الوارث  عبد  تحمد 

لفرع) البنكي  حساب  على  للأوقيع 

»ت ت  ارث) باململكة املغر2ية) الشركة 

(- فرع) (- االستشاريون«) املهندسون 

سجل تجاري رقم)99101).

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الضبط  بكأابة  القانوني 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  الأجارية 

839049)بأاريخ)8))سبأمبر)))0).
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URBAN MART
ار2ن مارط

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة

حرر) عرفي  عقد  بمقأ�شى  (: ت ال)

تم) (،(0(( سبأمبر) (1( بأمارة بأاريخ)

ذات) لشركة  األسا�شي  النظام   ضع 

املميزات) ذات  املحد دة  املسؤ لية 

املبينة فيما يلي):

 URBAN مارط) ار2ن  (: التسمية)

.MART

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

مأجر) (: هي) الشركة  من  الغاية 

األغذية العامة.
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(،1061 رقم) تجزئة  (:  املقر)

حي الوفاق،)تمارة.

سنة) (99 حددت مدتها في) (: املدة)

اعأبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.
 100.000 (: الجماعي) املا5  رتس 

درهم مقسمة 5)1000)حصة مكأو2ة)

في اسم):

 400 الدين) نور  فا زي  السيد 

حصة)؛

السيد بربش محمد)300)حصة)؛

 300 السيد زدان موالي الحسن)

حصة.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)

املسير) بصفأه  نردين  فوزي  السيد 

القانوني للشركة ملدة غير محددة.

فاتح) بين  ما  (: الجماعية) السنة 

يناير إلى مأم ديسمبر.

القانوني) اإليداع  تم  لقد  (: ثانيا)

 (0(( سبأمبر) ((9 بأاريخ) باملحكمة 
تجاري) سجل  (1908 رقم)  تحت 

رقم)137345.
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ORIENTAL OMNIUM
sarl

ا رينطا5 امنيوم ش ذ م م

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

بأاريخ)3)يونيو)))0)،)تقرر ما يلي):

ابراهيم) برمضان  السيد  تفويت 

لفائدة) الشركة  في  حصصه  كامل 

السيد برمضان عبد الكريم  السيد)

برمضان نور الدين.

السيد) الثاني  املسير  اسأقالة 

في) اإلبراء) ابراهيم  منحه  برمضان 

التسيير السابق.

تعيين السيد برمضان عبد الكريم)

املسير الوحيد) الشريك تكثر األسهم.)

 ذلك ملدة غير محددة.

مسأوفى القانون األسا�شي لشركة.

تم االيداع القانوني بكأابة الضبط)

بأاريخ) بوجدة  الأجارية   ملحكمة 

14)سبأمبر)))0))تحت رقم)1393.
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سوسيتي دو بيش املستقبل
 شركة محد دة املسؤ لية.

الرتسما5 االجأماعي : 9.000.000 
درهم 

املقر االجأماعي :  الداخلة، شارع 
املطار، س/ن

السجل الأجاري : 43)9
بمقأ�شى عقد توثيقي بديوان) (- (I
موثقة بالدار) األسأاذة نجية تنليت،)
البيضاء,))بأاريخ)3)سبأمبر)1)0))قام))
اإلدري�شي) السنأي�شي  حسن  السيد 
بهبة))حق الرقبة لسأة  عشر ن الف)
 مائة))6.100)))حصة اجأماعية التي)
»سوسيتي) يمألكها في رتسما5 شركة)
شركة محد دة) د  بيش املسأقبا5«)
االجأماعي) رتسمالها  املسؤ لية،)
9.000.000)درهم،) مقرها االجأماعي)
بالداخلة،)شارع املطار،)س/ن)،) ذلك)
باهية لحلو) السيدة  ( لفائدة ز جأه)

الوطا�شي.)
II)-)بمقأ�شى عقد توثيقي بديوان)
,)موثقة بالدار) األسأاذة نجية تنليت)
(،(0(1 تكأو2ر) (6 بأاريخ) البيضاء،)
)السيدة باهية لحلو الوطا�شي) قامت)
لثمانية  ثالثون) الرقبة  حق  بهبة 
حصة) ((38.700( ( مائة) تلف  سبع 
رتسما5) في  تمألكها  التي  اجأماعية 
شركة)»)سوسيتي د  بيش املسأقبا5«))
شركة محد دة املسؤ لية،)رتسمالها)
9.000.000)درهم  مقرها) االجأماعي)
املطار،) شارع  بالداخلة،) االجأماعي 
العيون،) ذلك لفائدة)) ،)ميناء) س/ن)
السنأي�شي) ر�شى  السيد  تبنائها 
االدري�شي  السيدتان مونية  صوفية)

السنأي�شي االدري�شي.)
III)-)بمقأ�شى عقد توثيقي بديوان)
موثقة بالدار) األسأاذة نجية تنليت،)
(،(0(1 ديسمبر) ((7 بأاريخ) البيضاء)
العادي) الغير  العام  الجمع  قرر 

للشركة ما يلي):)
الرقبة) حق  هبة  على  املصادقة 

للحصص االجأماعية.)
إعادة تنظيم الغرض االجأماعي)

السنأي�شي) رضا  السيد  تأكيد 
اإلدري�شي كمسير للشركة.

األسا�شي) القانون  صياغة  إعادة 

للشركة).

توثيقي) عقد  بمقأ�شى  (- (IV

بديوان األسأاذة نجية تنليت،)موثقة)

ديسمبر) ((7 بأاريخ) البيضاء) بالدار 
)ثمت إعادة صياغة القانون) (،(0(1

األسا�شي للشركة)»)سوسيتي د  بيش)

املسأقبا5«))ش.م.م).

بكأابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (V

الأجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

  (0(( مارس) (10 بأاريخ) بالداخلة،)

تحت رقم)948)00)).
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سوسيتي ماروكان دو بيش
تاغبون

 شركة محد دة املسؤ لية.

الرتسما5 االجأماعي : 900.000 درهم 

املقر االجأماعي :  الداخلة، حي 

املسيرة 1، شارع محمد رفاعي، رقم 1

السجل الأجاري عدد :  3597

بمقأ�شى عقد توثيقي بديوان) (- (I

موثقة بالدار) األسأاذة نجية تنليت،)

البيضاء)بأاريخ)3)سبأمبر)1)0)،)قام))

اإلدري�شي) السنأي�شي  حسن  السيد 

تالف  تربع) لثالثة  الرقبة  حق  بهبة 

حصة) ((3.4(0( مائة  عشر ن)

رتسما5) في  يمألكها  التي  اجأماعية 

شركة)»سوسيتي ماغوكين د  بيش«)
شركة محد دة املسؤ لية،)رتسمالها)

درهم،) مقرها) (900.000 االجأماعي)

(،1 حي املسيرة) االجأماعي بالداخلة،)
1،) ذلك) رقم) رفاعي،) محمد  شارع 

لحلو) باهية  السيدة  ز جأه  لفائدة 

الوطا�شي.)

II)-)بمقأ�شى عقد توثيقي بديوان)

موثقة بالدار) األسأاذة نجية تنليت،)

(،(0(1 تكأو2ر) (6 بأاريخ) البيضاء،)

)السيدة باهية لحلو الوطا�شي) قامت)

تالف) لخمسة  الرقبة  حق  بهبة 

حصة) ((5.((0(  مائأان  عشر ن)

رتسما5) في  تمألكها  التي  اجأماعية 

شركة)»سوسيتي ماغوكين د  بيش«))
شركة محد دة املسؤ لية،)رتسمالها

900.000)درهم،) مقرها) )االجأماعي)

(،1 حي املسيرة) االجأماعي بالداخلة،)
1،) ذلك) رقم) رفاعي،) محمد  شارع 

السنأي�شي) ر�شى  السيدة  لفائدة 

االدري�شي  السيدتان مونية  صوفية)

السنأي�شي اإلدري�شي.)

III)-)بمقأ�شى عقد توثيقي بديوان)

موثقة بالدار) األسأاذة نجية تنليت،)

(،(0(1 ديسمبر) ((7 بأاريخ) البيضاء،)

بهبة) كمون  بناني  فؤاد  السيد  قام 

حصة) ((90( لتسعون) الرقبة  حق 

رتسما5) في  يمألكها  التي  اجأماعية 

شركة)»سوسيتي ماغوكين د  بيش«)
شركة محد دة املسؤ لية،)رتسمالها)

درهم،) مقرها) (900.000 االجأماعي)

(،1 حي املسيرة) االجأماعي بالداخلة،)
1،) ذلك) رقم) رفاعي،) محمد  شارع 

السنأي�شي) مونية  السيدة  لفائدة 

اإلدري�شي.

توثيقي) عقد  بمقأ�شى  (- (IV

بديوان األسأاذة نجية تنليت،)موثقة)

ديسمبر) ((7 بأاريخ) البيضاء،) بالدار 

السيد نبيل برادة بهبة) ( قام) (،(0(1

حصة) ((90( لتسعون) الرقبة  حق 

رتسما5) في  يمألكها  التي  اجأماعية 

شركة))»سوسيتي ماغوكين د  بيش«)
شركة محد دة املسؤ لية،)رتسمالها)

درهم،) مقرها) (900.000 االجأماعي)

(،1 حي املسيرة) االجأماعي بالداخلة،)
1،) ذلك) رقم) رفاعي،) محمد  شارع 

السنأي�شي) صوفية  السيدة  لفائدة 

اإلدري�شي.

V)-)بمقأ�شى عقد توثيقي بديوان)

موثقة بالدار) األسأاذة نجية تنليت،)

(،(0(1 ديسمبر) ((7 بأاريخ) البيضاء)

العادي) الغير  العام  الجمع  قرر 

للشركة ما يلي):)

الرقبة) حق  هبة  على  املصادقة 

للحصص االجأماعية.)

اسأقالة السيد حسن السنأي�شي)

اإلدري�شي من اإلدارة.

السنأي�شي) ر�شى  السيد  تعيين 

اإلدري�شي كمسير للشركة.
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األسا�شي) القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.

VI)-)بمقأ�شى عقد توثيقي بديوان)

موثقة بالدار) األسأاذة نجية تنليت،)

(،(0(1 ديسمبر) ((7 بأاريخ) البيضاء)

ثمت إعادة صياغة القانون األسا�شي)

د ) ماغوكين  »سوسيتي  للشركة)

بيش«))ش.م.م.

تم اإليداع القانوني بكأابة) (- (VII

االبأدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

الأجاري،) السجل  قسم  بالداخلة 

رقم) تحت  ((0(( مارس) (10 بأاريخ)

.((00(947
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الحمد بالجيك

شركة محد دة املسؤ لية.

الرتسما5 االجأماعي : 3.000.000 

درهم 

املقر االجأماعي :  الداخلة، حي 

السالم، رقم 195

السجل الأجاري : 3167

بمقأ�شى عقد توثيقي بديوان) (- (I

موثقة بالدار) األسأاذة نجية تنليت،)

البيضاء،))بأاريخ)3)سبأمبر)1)0)،)قام))

اإلدري�شي) السنأي�شي  حسن  السيد 

تلف) عشر  إلحدى  ( الرقبة) بهبةحق 

التي) اجأماعية  حصة  ((11.000(

»الحمد) شركة) رتسما5  في  يمألكها 

بالجيك«))شركة محد دة املسؤ لية،)

 3.000.000 االجأماعي) رتسمالها 

بالداخلة،) االجأماعي  درهم,) مقرها 

195،) ذلك لفائدة)) حي السالم،)رقم)

ز جأه السيدة باهية لحلو الوطا�شي.)

II)-)بمقأ�شى عقد توثيقي بديوان)

موثقة بالدار) األسأاذة نجية تنليت،)

تكأو2ر1)0)،))))))))))))) (6 بأاريخ) البيضاء،)

)السيدة باهية لحلو الوطا�شي) قامت)

تلف)) عشر  ألربعة  الرقبة  حق  بهبة 

التي اجأماعية  حصة  ((14.000(

»الحمد) في رتسما5 شركة) تمألكها  (

بالجيك«))شركة محد دة املسؤ لية،)
 3.000.000 االجأماعي) رتسمالها 

درهم،) مقرها االجأماعي بالداخلة،)
195،) ذلك لفائدة) حي السالم،)رقم)

السنأي�شي) ر�شى  السيد  تبنائها 

مونية) االدري�شي  السيدتان 

االدري�شي.) السنأي�شي   صوفية 

III)-)بمقأ�شى عقد توثيقي بديوان)

موثقة بالدار) األسأاذة نجية تنليت،)

((،(0(1 ديسمبر) ((7 بأاريخ) البيضاء)

العادي) الغير  العام  الجمع  قرر 

للشركة ما يلي):)

الرقبة) حق  هبة  على  املصادقة 

للحصص االجأماعية.)

اسأقالة السيد حسن السنأي�شي)

اإلدري�شي من اإلدارة.

السنأي�شي) ر�شى  السيد  تعيين 

اإلدري�شي كمسير جديد))للشركة.

إعادة صياغة القانون األسا�شي) (

للشركة.

IV)-)بمقأ�شى عقد توثيقي بديوان)

موثقة بالدار) األسأاذة نجية تنليت,)

(((،(0(1 ديسمبر) ((7 بأاريخ) البيضاء)

تمت إعادة صياغة القانون األسا�شي)

للشركة)»الحمد بالجيك«))ش.م.م).

بكأابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (V

الأجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

 (0(( مارس) (3 بأاريخ) بالداخلة،)

تحت رقم)906)00)).
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سوسيتي فنونسيغ دو سود
شركة محد دة املسؤ لية.

الرتسما5 االجأماعي : 100.000 درهم 

املقر االجأماعي :  العيون، املنطقة 

الصناعية مدينة املر�شى، رقم 71

السجل الأجاري عدد :  35)1)

بمقأ�شى عقد توثيقي بديوان) (- (I

موثقة بالدار) األسأاذة نجية تنليت،)

البيضاء،)بأاريخ)3)سبأمبر)1)0)،)قام)

السيد حسن السنأي�شي اإلدري�شي بهبة)

)300))حصة) حق الرقبة لثالث مائة)

رتسما5 في  يمألكها  التي  اجأماعية 

)شركة)»سوسيتي فنونسيغ د  سود«))

رتسمالها) شركة محد دة املسؤ لية،)

درهم،) مقرها) (100.000 االجأماعي)

االجأماعي بالعيون،)منطقة صناعية)

مدينة املر�شى،)رقم)71،) ذلك لفائدة)

ز جأه السيدة باهية لحلو الوطا�شي.)

II)-)بمقأ�شى عقد توثيقي بديوان)

موثقة بالدار) األسأاذة نجية تنليت،)

 (0(1 تكأو2ر) (6 بأاريخ) البيضاء،)

قامت السيدة باهية لحلو الوطا�شي)

بهبة حق الرقبة الربع مائة   خمسون))

)450))حصة اجأماعية التي تمألكها)

في رتسما5 شركة)»سوسيتي فنونسيغ)

د  سود«))شركة محد دة املسؤ لية،)

رتسمالها االجأماعي)100.000)درهم،)

منطقة) بالعيون،)  مقرها االجأماعي 

(،71 رقم) املر�شى،) مدينة  صناعية 

ر�شى) السيد  تبنائها  لفائدة   ذلك 

االدري�شي  السيدتان) السنأي�شي 

مونية  صوفية السنأي�شي االدري�شي.)

III)-)بمقأ�شى عقد توثيقي بديوان)

موثقة بالدار) األسأاذة نجية تنليت,)

(،(0(1 ديسمبر) ((7 بأاريخ) البيضاء)

العادي) الغير  العام  الجمع  قرر 

للشركة ما يلي):)

الرقبة) حق  هبة  على  املصادقة 

للحصص االجأماعية.)

سنأي�شي) رضا  السيد  تأكيد 

اإلدري�شي كمسير للشركة.

األسا�شي) القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.

IV)-)بمقأ�شى عقد توثيقي بديوان)

موثقة بالدار) األسأاذة نجية تنليت،)

((،(0(1 ديسمبر) ((7 بأاريخ) البيضاء)

ثمت إعادة صياغة القانون األسا�شي)

د ) فنونسيغ  »سوسيتي  للشركة)

سود«)ش.م.م).

بكأابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (V

االبأدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

الأجاري) السجل  قسم  بالعيون 

بأاريخ)3)مارس)))0))تحت رقم)587.
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سوسيتي كومبلكس دو ستوكاج 
دو سود

 شركة محد دة املسؤ لية.
الرتسما5 االجأماعي : 7.500.000 

درهم 
املقر االجأماعي :  العيون، شارع 

عال5 بن عبد هللا، رقم 46، ميناء 
العيون

السجل الأجاري : 15407
بمقأ�شى عقد توثيقي بديوان) (- (I
موثقة بالدار) األسأاذة نجية تنليت،)
(،(0(1 شتنبر) (03 بأاريخ) (، البيضاء)
قام السيد حسن السنأي�شي اإلدري�شي)
الثنان  عشر ن) الرقبة  حق  بهبة 
الف  سبع مائة  خمسة  خمسون)
التي) اجأماعية  حصة  ((((.755(
يمألكها في رتسما5 شركة)»سوسيتي)
سود«) د   ( سأوكاج) د   كومبلكس 
شركة محد دة املسؤ لية،)رتسمالها)
االجأماعي)7.500.000)درهم، مقرها)
شارع عال5 بن) بالعيون،) االجأماعي 
العيون،) ميناء) (،46 رقم) هللا،) عبد 
باهية) السيدة  ز جأه  لفائدة   ذلك 

لحلو الوطا�شي.)
II)-)بمقأ�شى عقد توثيقي بديوان)
موثقة بالدار) األسأاذة نجية تنليت،)
(،(0(1 تكأو2ر) (6 بأاريخ) البيضاء،)
)السيدة باهية لحلو الوطا�شي) قامت)
ألربعة  تربعون) الرقبة  حق  بهبة 
حصة) ((44.700( مائة) تلف  سبع 
رتسما5) في  تمألكها  التي  اجأماعية 
د ) كومبلكس  »سوسيتي  شركة)
شركة محد دة) ( د  سود«) سأوكاج 
االجأماعي) رتسمالها  املسؤ لية،)
7.500.000)درهم،) مقرها االجأماعي)
عبد هللا،) بن  شارع عال5  بالعيون،)
رقم)46،)ميناء)العيون،) ذلك لفائدة)
السنأي�شي) ر�شى  السيد  تبنائها 
االدري�شي  السيدتان مونية  صوفية)

السنأي�شي االدري�شي.)
III)-)بمقأ�شى عقد توثيقي بديوان)
موثقة بالدار) األسأاذة نجية تنليت،)
(،(0(1 ديسمبر) ((7 بأاريخ) البيضاء)
العادي) الغير  العام  الجمع  قرر 

للشركة ما يلي):))
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الرقبة) حق  هبة  على  املصادقة 

للحصص االجأماعية.)

اسأقالة السيد حسن السنأي�شي)

اإلدري�شي من مهامه كمسير.

السنأي�شي) ر�شى  السيد  تعيين 

اإلدري�شي كمسير لشركة.

األسا�شي) القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.

IV)-)بمقأ�شى عقد توثيقي بديوان)

موثقة بالدار) األسأاذة نجية تنليت،)

 (0(1 ديسمبر) ((7 بأاريخ) البيضاء)

ثمت إعادة صياغة القانون األسا�شي)

د ) كومبلكس  »سوسيتي  للشركة)

سود«))ش.م.م.

بكأابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (V

االبأدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

الأجاري،) السجل  قسم  بالعيون 

بأاريخ)3)مارس)))0))تحت رقم)590.
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تيسكوب ترادينغ
شركة محد دة املسؤ لية.

الرتسما5 االجأماعي : 6.500.000) 

درهم 

املقر االجأماعي :  العيون، املنطقة 
صناعية، ميناء العيون

السجل الأجاري عدد:  795))

بديوان) توثيقي  عقد  بمقأ�شى 

موثقة) (، تنليت) نجية  األسأاذة 

سبأمبر) (3 بأاريخ) ( البيضاء،) بالدار 

1)0)،))قام))السيد حسن السنأي�شي)

لسأة) الرقبة  حق  بهبة  اإلدري�شي 

 (16.080( ثمانون) تلف    عشر 

في) يمألكها  التي  اجأماعية  حصة 
ترادينغ«) »تيسكوب  شركة) رتسما5 
شركة محد دة املسؤ لية،)رتسمالها)

درهم،) ((6.500.000 االجأماعي)

منطقة) بالعيون،)  مقرها االجأماعي 

صناعية ميناء)العيون،)  ذلك لفائدة)

ز جأه السيدة باهية لحلو الوطا�شي.)

بديوان) توثيقي  عقد  بمقأ�شى 

األسأاذة نجية تنليت)،)موثقة بالدار)

تكأو2ر1)0)، (06 بأاريخ) ( البيضاء،)

)قامت))السيدة باهية لحلو الوطا�شي)
ثالثون) لواحد    الرقبة  حق  بهبة 
تلف   خمس مائة   ثمانية   ثمانون)
التي) اجأماعية  حصة  ((31.588(
تمألكها في رتسما5 شركة)»)تيسكوب)
ترادينغ«)شركة محد دة املسؤ لية،)
 (6.500.000 االجأماعي) رتسمالها 
بالعيون،) االجأماعي  درهم،) مقرها 
العيون، ميناء) صناعية   منطقة 
ر�شى السيد  ابنائها  لفائدة    ذلك 
السيدتان) االدري�شي   السنأي�شي 
مونية   صوفية السنأي�شي االدري�شي.)
بديوان) توثيقي  عقد  بمقأ�شى 
موثقة) تنليت،) نجية  األسأاذة 
ديسمبر) ((7 بأاريخ) البيضاء،) بالدار 
1)0)،)قام السيد حسن السنأي�شي)
ألربعة الرقبة  حق  بهبة   اإلدري�شي 
  سأون تلف   ثالث مائة   عشر ن)
التي) اجأماعية  حصة  ((64.3(0(
يمألكها في رتسما5 شركة)»تيسكوب)
ترادينغ«)شركة محد دة املسؤ لية،)
 (6.500.000 االجأماعي) رتسمالها 
بالعيون،) االجأماعي  درهم،) مقرها 
العيون، ميناء) صناعية   منطقة 
  ذلك لفائدة السيدة ز جأه باهية)

لحلو الوطا�شي.
بديوان) توثيقي  عقد  بمقأ�شى 
األسأاذة نجية تنليت)،)موثقة بالدار)
(،(0(1 ديسمبر) ((7 بأاريخ) البيضاء،)
)السيدة باهية لحلو الوطا�شي) قامت)
بهبة حق الرقبة ملائة   سأة   عشر ن)
تلف   ثالث مائة   اثنان   خمسون)
التي) اجأماعية  حصة  ((1(6.35((
تمألكها في رتسما5 شركة)»)تيسكوب)
»شركة محد دة املسؤ لية،) ترادينغ)
 (6.500.000 االجأماعي) رتسمالها 
بالعيون،) االجأماعي  درهم،) مقرها 
العيون،) ) ميناء) صناعية  منطقة 
ر�شى) السيد  تبنائها  لفائدة  ذلك 
السيدتان) االدري�شي    السنأي�شي 
مونية   صوفية السنأي�شي االدري�شي.)
بديوان) توثيقي  عقد  بمقأ�شى 
موثقة بالدار) األسأاذة نجية تنليت،)
(،(0(1 ديسمبر) ((7 بأاريخ) البيضاء)
 قرر الجمع العام الغير العادي للشركة

ما يلي:))

الرقبة) حق  هبة  على  املصادقة 
للحصص االجأماعية.)

األسا�شي) القانون  صياغة  إعادة 
للشركة).

بديوان) توثيقي  عقد  بمقأ�شى 
موثقة تنليت،) نجية   األسأاذة 
ديسمبر) ((7 بأاريخ) البيضاء) بالدار 
)ثمت إعادة صياغة القانون) (،(0(1
األسا�شي للشركة)»)تيسكوب ترادينغ«))

ش.م.م.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
الأجاري،) السجل  قسم  بالعيون 
بأاريخ)3)مارس)))0))تحت رقم)588.

من تجل النسخة  البيان)
التسيير
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تيسير بور
شركة محد دة املسؤ لية.

الرتسما5 االجأماعي : 10.000.000 
درهم 

املقر االجأماعي : العيون، املنطقة 
الصناعية مدينة املر�شى، رقم 71

السجل الأجاري : 1993
بديوان) توثيقي  عقد  بمقأ�شى 
موثقة) (، تنليت) نجية  األسأاذة 
سبأمبر) (3 بأاريخ) البيضاء،) بالدار 
1)0)،)قام السيد حسن السنأي�شي)
لثالثون) الرقبة  حق  بهبة  اإلدري�شي 
اجأماعية) حصة  ((30.000( تلف)
شركة رتسما5  في  يمألكها   التي 
محد دة) شركة  بور«) »تيسير 
االجأماعي) رتسمالها  املسؤ لية،)
درهم،) مقرها) (10.000.000
االجأماعي بالعيون،)منطقة صناعية)
مدينة املر�شى،)رقم)71،)  ذلك لفائدة)
ز جأه السيدة باهية لحلو الوطا�شي.)
بديوان) توثيقي  عقد  بمقأ�شى 
األسأاذة نجية تنليت)،)موثقة بالدار)
تكأو2ر1)0)،) (6 بأاريخ) البيضاء،)
قامت السيدة باهية لحلو الوطا�شي)
تربعون) لخمسة    الرقبة  حق  بهبة 
اجأماعية) حصة  ((45.000( تلف)
التي تمألكها في رتسما5 شركة)»تيسير)
املسؤ لية، محد دة  شركة  بور«)

 10.000.000 االجأماعي) رتسمالها 
بالعيون،) االجأماعي  درهم،) مقرها 
رقم) منطقة صناعية مدينة املر�شى،)
71،)  ذلك لفائدة تبنائها السيد ر�شى)
االدري�شي  السيدتان) السنأي�شي 
مونية   صوفية السنأي�شي االدري�شي.)
بديوان) توثيقي  عقد  بمقأ�شى 
موثقة بالدار) األسأاذة نجية تنليت،)
(،(0(1 ديسمبر) ((7 بأاريخ) البيضاء)
العادي) الغير  العام  الجمع  قرر 

للشركة ما يلي):)
الرقبة) حق  هبة  على  املصادقة 

للحصص االجأماعية.)
السنأي�شي) ر�شى  السيد  تأكيد 

اإلدري�شي مهامه كمسير للشركة.
األسا�شي) القانون  صياغة  إعادة 

للشركة).
بديوان) توثيقي  عقد  بمقأ�شى 
موثقة بالدار) األسأاذة نجية تنليت،)
((،(0(1 ديسمبر) ((7 بأاريخ) البيضاء)
ثمت إعادة صياغة القانون األسا�شي)

للشركة)»)تيسير بور«))ش.م.م).
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
الأجاري،) السجل  قسم  بالعيون 
بأاريخ)3)مارس)))0))تحت رقم)589.

من تجل النسخة  البيان)
التسيير

395 P

MILKIBAT
SARL AU

شركة محد دة املسؤ لية 
بشريك  حيد

رتسمالها 100.000 درهم
 مقرها االجأماعي: رقم 65) سيكأور 
4 حي املغرب العربي املسيرة ) تمارة

تغيير املقر الرئي�شي
بمقأ�شى عقد عرفي حرر بأمارة)
بأاريخ فاتح سبأمبر)))0))قرر الجمع)
 MILKIBAT(العام الغير عادي لشركة

مايلي):
من) للشركة  الرئي�شي  املقر  تغيير 
املغرب) حي  (4 سيكأور) ((65 رقم)
 164 إلى) تمارة  (( املسيرة) العربي 

النهضة الغزالي تمارة.
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تحديث النظام األسا�شي للشركة.

كأابة) لدى  تم  القانون  اإليداع 

تمارة) االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) ((0(( سبأمبر) ((9 بأاريخ)

.1906

396 P

MONEYZILLA

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

رتسمالها 100.000 درهم

املقر االجأماعي : 59/ إقامة موالي 

عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز 

رقم 4 القنيطرة

تأسيس
مسجل) عرقي  عقد  بمقأ�شى 

بالقنيطرة،)تم  ضع القانون األسا�شي)

لشركة ذات املسؤ لية املحد دة ذات)

املواصفات الأالية):

.MONEYZILLA SARL(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤ لية املحد دة.

إقامة   ،59 (: االجأماعي) املقر 

موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 

العزيز رقم 4 القنيطرة

األشغا5) (: الشركة) موضوع 

املخألفة.

رتسما5) حدد  (: الشركة) رتسما5 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجأماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

بقيمة)100)درهم للواحدة.

املدة):)99)سنة.

تسند إلى السيد حاتم) (: التسيير)

املغرا�شي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

الأجاري) بالسجل  الأقييد  تم 

باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)66667.

397 P

PEPINIERE ELBACHA
ش.ذ.م.م.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم) ((0(( سبأمبر) (( بالقنيطرة يوم)

تحديد مايلي تبعا للمحضر.

املقر) إلى  االجأماعي  املقر  تحويل 

)38)شارع) الجديد الكائن بالقنيطرة)

محمد الخامس إقامة بسأان مكأب)
رقم))1.

كأابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية) باملحكمة  الضبط 

 (0(( سبأمبر) ((6 بالقنيطرة بأاريخ)

تحت رقم)674)9.
للضبط  النشر

398 P

AL MORTAKA BUILDING
شركة ذات املسؤ لية املحد دة 

بشريك  حيد
رتسمالها 100.000 درهم

املقر االجأماعي : تجزئة العصام 

الطريق الوطنية مأجر رقم ) 

القنيطرة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�شى 

بالقنيطرة،)تم  ضع القانون األسا�شي)

املحد دة) املسؤ لية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  بشريك  حيد 

الأالية):

 AL MORTAKA (: التسمية)

.BUILDING SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤ لية املحد دة بشريك  حيد.

تجزئة العصام) (: املقر االجأماعي)

 ( رقم) مأجر  الوطنية  الطريق 

القنيطرة.

في) املقا لة  (: الشركة) موضوع 

بيع مواد) األشغا5 املخألفة ت  البناء)

البناء)بالأقسيط.
رتسما5) حدد  (: الشركة) رتسما5 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجأماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

بقيمة)100)درهم للواحدة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)تسند إلى السيد بومهوت)

محمد.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
الأجاري) بالسجل  الأقييد  تم 

باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)66655.

399 P

KALYGMA
شركة ذات مسؤ لية محد دة 

بمسير  حيد

تأسيس
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 

بالقنيطرة بأاريخ)5))تغسطس)))0) 

لشركة) األسا�شي  القانون  تم  ضع 

KALYGMA)بالخصائص الأالية):

.KALYGMA(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤ لية محد دة بمسير  حيد.
هار ن) زنقة  (: االجأماعي) املقر 

 3 رقم) الفرد س  إقامة  الرشيد 

ميموزا،)القنيطرة.

غرض) يكون  (: الشركة) غرض 

الشركة.

استشارات التسيير.

العمليات) كل  عامة   2صفة 

العقارية) الصناعية،) الأجارية،)

بنشاط) عالقة  لها  التي   املالية 

الشركة  التي من شأنها املساهمة في)

تنمية الشركة.

مدة الشركة):)99)سنة ابأداء)من)

تأسيسها النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

نهاية ديسمبر من كل سنة.

 100.000 (: االجأماعي) الرتسما5 

1000)حصة) درهم مقسمة إلى تلف)

بقيمة)100)درهم للواحدة سدد ثمنها)

كاملة من طرف):

 1000( يونس) العأابي  (: السيد)

حصة).

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

العأابي يونس.

 قيدت الشركة بالسجل الأجاري)

بالقنيطرة) االبأدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم)66653.
بمثابة  مقأ�شى املسير

400 P

NASSAFIF
شركة محد دة املسؤ لية
رتسمالها 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : 6) زا ية شارع 

 E غاندي  تبو بكر الصديق عمارة

مكأب 1 القنيطرة

تأسيس
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 

سجل بالقنيطرة) ((0(( سبأمبر) ((0

لشركة) األسا�شي  القانون   حرر 

محد دة املسؤ لية تحمل املواصفات)

الأالية):

.NASSAFIF SARL(:(التسمية

الهدف):)هدف الشركة):)الأصدير)

 االسأيراد.
زا ية شارع) (،(6 (: املقر االجأماعي)

 E عمارة) الصديق  بكر  غاندي  تبو 

مكأب)1)القنيطرة.

املدة):)99)سنة.
:)حدد رتس) رتس املا5 االجأماعي)

100.000)درهم  موزع) املا5 في مبلغ)

درهم) (100 حصة بقيمة) (1000 على)

للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء)

على الشكل الأالي):

 500 (: السيد عفيف عبد املجيد)

حصة.

السيد النصاري عبد الرزاق):)500 

حصة.

املجموع):)1000)حصة.

قبل) من  الشركة  تدار  (: اإلدارة)

املسيرين)):

السيد عفيف عبد املجيد.

السيد النصاري عبد الرزاق.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

لإلنشاء) (5% تقأطع) (: الحصص)

القانوني  يخصص) االحأياطي  املا5 

الفائض حسب قرار الشركاء.
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بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

الأجاري بالقنيطرة بأاريخ)8))سبأمبر)

))0))تحت رقم)66695.

401 P

 RED PROJECT

MANAGEMENT

ش.ذم.م. ذات شريك  حيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 

 (0(( سبأمبر) ((( بالقنيطرة بأاريخ)

 RED PROJECT شركة) تأسيس  تم 

ذات) ش.ذ.م.م.) (MANAGEMENT

شريك  حيد.

شارع) (،38( (: االجأماعي) املقر 

صومعة) إقامة  الخامس  محمد 

حسان مكأب رقم))1)القنيطرة.

األشغا5) (: االجأماعي) الهدف 

املخألفة  البناء.

العمليات) كل  عامة   2صفة 

لها) التي  الأجارية  العقارية  املالية 

من) الشركة،) التي  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

من) ابأداء) سنة  (99 (: املدة)

الأأسيس النهائي.

:)السيد تحمد) )تسند إلى) التسيير)

تمين الحمرا ي.

فاتح) من  تبأدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

رتس املا5 حدد في مبلغ)100.000 

حصة) (1000 إلى) مقسمة  درهم،)

سدد) للواحدة،) درهم  (100 بقيمة)

اكأأابها  توزيعها كالأالي):

(: الحمرا ي) تمين  تحمد  السيد 

1000)حصة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبأدائية) املحكمة  لدى  القانوني 

الأجاري) بالسجل  القنيطرة  قيد 

بأاريخ) (66719 رقم) تحت  القنيطرة 

7))سبأمبر)))0).
من تجل املسأخرج  اإلشارة

402 P

NOUR FAS
شركة ذات املسؤ لية املحد دة 

بشريك  حيد
املقر االجأماعي : 47، زنقة عمر ابن 
العاص إقامة إسماعيل مكأب رقم 

4 القنيطرة
السجل الأجاري رقم 60475 

القنيطرة
تعيين مسير جديد

العام) الجمع  محضر  بمقأ�شى 
 NOUR FAS لشركة) عادي  الغير 
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 

بشريك  حيد،)تقرر مايلي):
 EL ASRI السيد) تعيين 
ABDELMAJID)مسير جديد للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  بالقنيطرة  االبأدائية 

7)7)9)بأاريخ)8))سبأمبر)))0).
403 P

FRENCHE CLUB
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

رتسمالها 100.000 درهم
املقر االجأماعي : 3)، شارع انوا5 
عمراة فلوري 11 مكأب 4 ميموزا 

القنيطرة
تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
بالقنيطرة،)تم  ضع القانون األسا�شي)
لشركة ذات املسؤ لية املحد دة ذات)

املواصفات الأالية):
 FRENCH CLUB (: التسمية)

.SARL
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤ لية املحد دة.
3)،)شارع تنوا5) املقر االجأماعي):)
ميموزا)) (4 مكأب) (11 فلوري) عمارة 

القنيطرة.
موضوع الشركة):)مقهى،)مطعم.

تاجر.
رتسما5) حدد  (: الشركة) رتسما5 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
اجأماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

بقيمة)100)درهم للواحدة.

املدة):)99)سنة.
السيد) إلى  تسند  (: التسيير)

.DILASSER MANUEL
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
الأجاري) بالسجل  الأقييد  تم 
باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)66675.
404 P

PATISSERIE CAKE ABDO
شركة ذات املسؤ لية املحد دة 

بشريك  حيد
رتسمالها 100.000 درهم

 املقر االجأماعي : مأجر رقم 41 
   )4 الطابق األر�شي عمارة

 S2 / 7d7 طريق مهدية تليانس دارنا 
القنيطرة
تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
بالقنيطرة،)تم  ضع القانون األسا�شي)
لشركة ذات املسؤ لية املحد دة ذات)

املواصفات الأالية):
 PATISSERIE CAKE (: التسمية)

.ABDO SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤ لية املحد دة بشريك  حيد.
 41 رقم  :  مأجر  االجأماعي) املقر 
 S2 / 7d7 4 الطابق األر�شي عمارة(  

طريق مهدية تليانس دارنا القنيطرة.
 Marchand de(:(موضوع الشركة
 menu( patisserie( ou( confisserie

.en détail
رتسما5) حدد  (: الشركة) رتسما5 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
اجأماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

بقيمة)100)درهم للواحدة.
املدة):)99)سنة.

عبد) السيد  إلى  تسند  (: التسيير)
اللطيف صغير.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر.

الأجاري) بالسجل  الأقييد  تم 
باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)3)667.
405 P

COTRYAS
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

رتسمالها 100.000 درهم
املقر االجأماعي : بلوك M رقم )0) 

ت الد ا جيه القنيطرة
تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
بالقنيطرة،)تم  ضع القانون األسا�شي)
لشركة ذات املسؤ لية املحد دة ذات)

املواصفات الأالية):
.COTRYAS SARL(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤ لية املحد دة.

رقم   M بلوك   : االجأماعي) املقر 
)0) ت الد ا جيه القنيطرة.

موضوع الشركة : منعش عقاري.
األشغا5 املخألفة ت  البناء، تاجر.

رتسما5  : حدد  الشركة  رتسما5 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجأماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

بقيمة 100 درهم للواحدة.
املدة : 99 سنة.

التسيير : تسند إلى السيد ياسين 
خر في.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 
31 ديسمبر.

الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 
باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 66581.
406 P

BOUS FEL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

رتسمالها 100.000 درهم
املقر االجأماعي : 101، شارع موالي 
عبد العزيز إقامة الصنو2ر مكأب 

رقم 4 القنيطرة
تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
بالقنيطرة،)تم  ضع القانون األسا�شي)
لشركة ذات املسؤ لية املحد دة ذات)

.BOUS FEL(املواصفات الأالية
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤ لية املحد دة.
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شارع   ،101 (: االجأماعي) املقر 
الصنو2ر  إقامة  العزيز  عبد  موالي 

مكأب رقم 4، القنيطرة.
موضوع الشركة : تاجر، بيع لوازم 

املكأب
بيع األجهزة املعلوماتية.

رتسما5  : حدد  الشركة  رتسما5 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجأماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

بقيمة 100 درهم للواحدة.
املدة : 99 سنة.

السيد  إلى  تسند   : التسيير 
بوصبيعية عبد االاله  السيدة فالح 

فاطمة.
السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 ديسمبر.
الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 
باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 7)667.
407 P

 GROUPE BAJJA
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤ لية محد دة
تأسيس

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقأى�شى 
 (0(( سبأمبر) ((( بالقنيطرة بأاريخ)
لشركة) األسا�شي  القانون  تم  ضع 
 GROUPE BAJJA IMMOBILIER
ذات مسؤ لية محد دة بالخصائص)

الأالية):
 GROUPE شركة) (: التسمية)

.BAJJA IMMOBILIER
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤ لية محد دة.
هار ن) زنقة  (: االجأماعي) املقر 
 3 رقم) الفرد س  إقامة  الرشيد 

ميموزا،)القنيطرة.
غرض) يكون  (: الشركة) غرض 

الشركة):
منعش عقاري.

تعما5 مخألفة ت  البناء.
العمليات) كل  عامة   2صفة 
العقارية) الصناعية،) الأجارية،)
بنشاط) عالقة  لها  التي   املالية 
الشركة  التي من شأنها املساهمة في)

تنمية الشركة.

مدة الشركة):)99)سنة ابأداء)من)
تأسيسها النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
نهاية ديسمبر من كل سنة.

 100.000 (: االجأماعي) الرتسما5 
درهم مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)
100)درهم للواحدة سدد ثمنها كاملة)

من طرف):
السيد تشرف بجا):))500))حصة.
السيد بوشتى بجا))500))حصة.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)
تشرف بجا.

 قيدت الشركة بالسجل الأجاري)
بالقنيطرة) االبأدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم)66701.
بمثابة  مقأ�شى املسيرة
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 ZENITH MOROCCO
DIVISION

شركة ذات مسؤ ية محد دة
تأسيس

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 
 15)سبأمبر)))0))تم إعداد القانون)
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملواصفات الأالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
 ZENITH MOROCCO(:(التسمية

.DIVISION
الهدف):)تشغا5 النظافة.

املقر الرئي�شي):)15،)شارع األبطا5)
شقة رقم)4،)تكدا5 الر2اط.

درهم) (100.000 (: املا5) رتس 
مقسم إلى)1000)حصة.

السنة االجأماعية):)من فاتح يناير)
إلى الحادي  الثالثين من ديسمبر.

املدة):)99)سنة من يوم الأأسيس)
الشركة الفعلي إال في حالة الأصفية)

املسبقة ت  الأمديد.
:)تسير الشرة من) التسيير  اإلدارة)
طرف السيد)Bruno Santi)ملدة سنة))

 احدة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
سبأمبر) ((9 الأجارية بالر2اط بأاريخ)
رقم) (،1(9(53 رقم) تحت  ((0((

السجل الأجاري):)163111.
للنشر  البيان)

409 P

A’NTY BY ST
تأسيس شركة محد دة املسؤ لية 

بشريك  حيد
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 

بالر2اط يوم)13)سبأمبر)))0)،)تمت)

لشركة) الأأسي�شي  القانون  صياغة 

محد دة املسؤ لية بشريك  حيد لها)

الخصائص الأالية):

.A’NTY BY ST(:(التسمية

.Import Export(:(الهدف

شارع) (4 فيال) (: االجأماعي) املقر 

النو2يال قطاع)17)حي الرياض الر2اط.

املدة):)99)سنة ابأداء)من تأسيس)

الشركة.

الرتسما5):)حدد رتسما5 الشركة)

في مبلغ)10.000)درهم.

الشركة) تسيير  عهد  (: اإلدارة)

.Mme Tazi Selma

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

القانوني  تسجيل) اإليداع  تم 

بالسجل الأجاري للمحكمة الأجارية)

 (0(( سبأمبر) ((( بأاريخ) بالر2اط 

تحت رقم)913)16.

410 P

كونستنس منجمنت
شركة محد دة املسؤ لية

الرتسما5 االجأماعي : 100.000 

درهم

املقر االجأماعي : تكادير، زا ية شارع 

محمد 5  شارع موالي يوسف، 

عمارة بانوراما )، الطابق )، رقم 18

السجل الأجاري : 9505)

بمقأ�شى عقد توثيقي بديوان) (- (I

موثقة) تنليت،) نجية  األسأاذة 

سبأمبر) (3 بأاريخ) البيضاء،) بالدار 

1)0)،)قام السيد حسن السنأي�شي)

لثالث) الرقبة  حق  بهبة  اإلدري�شي 

)3.000))حصة اجأماعية التي) تالف)

يمألكها في رتسما5 شركة)»كونسأنس)

منجمنت«)شركة محد دة املسؤ لية،)
رتسمالها االجأماعي)100.000)درهم،

زا ية) بأكادير،) االجأماعي  ) مقرها 
شارع محمد)5) شارع موالي يوسف،)
رقم) (،( الطابق) (،( بانوراما) عمارة 
18،) ذلك لفائدة تبنائها السيد ر�شى)
االدري�شي  السيدتان) السنأي�شي 
مونية  صوفية السنأي�شي االدري�شي.

III)-)بمقأ�شى عقد توثيقي بديوان)
موثقة بالدار) األسأاذة نجية تنليت،)
(،(0(1 ديسمبر) ((7 بأاريخ) البيضاء،)
قرر الجمع العام غير العادي للشركة)

ما يلي):
الرقبة) حق  هبة  على  املصادقة 

للحصص االجأماعية.
اسأقالة السيد حسن السنأي�شي)

اإلدري�شي من اإلدارة.
السنأي�شي) ر�شى  السيد  تعيين 

اإلدري�شي كمسير جديد.
األسا�شي) القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.
IV)-)بمقأ�شى عقد توثيقي بديوان)
موثقة بالدار) األسأاذة نجية تنليت،)
(،(0(1 ديسمبر) ((7 بأاريخ) البيضاء،)
تمت إعادة صياغة القانون األسا�شي)
منجمنت«) »كونسأنس  للشركة)

ش.م.م.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (V
الأجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
))0))تحت) 5))فبراير) بأكادير بأاريخ)

رقم)108718.
من تجل النسخة  البيان

التسيير

411 P

NALYA
SARL AU

RC : 92929
االسأثنائي) العام  الجمع  إطار  في 
محد دة) شركة  (NALYA لشركة)
الوحيد) الشريك  ذات  املسؤ لية 
 (0(( سبأمبر) (1( بأاريخ) املنعقد 
اراك) الوفاق  تجزئة  (1381 الكائنة)

شقة))1)تمارة،)تقرر ما يلي):
حل الشركة بصفة سابقة أل انها.
تعيين السيد تعدي كريم املسؤ 5)

عن الأصفية.
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 1381 في) الأصفية  مقر  تحديد 
تجزئة الوفاق اراك شقة))1)تمارة.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى)
بأاريخ بالر2اط  الأجارية   املحكمة 
رقم) تحت  ((0(( سبأمبر) ((9  

.1(9(61
412 P

FONCIERE HOSPITALIERE
)FH(

S.A
املقر : تكنو2وليس طريق الر2اط - 

سال، سال الجديدة
بمقأ�شى عقد عرفي مسجل بسال)
بأاريخ)18)تبريل)))0))قد تم تأسيس)
بالخصائص) اإلسم  مجهولة  شركة 

الأالية):
من) الغرض  (: االجأماعي) الهدف 
لنفسها ت  نيابة عن) سواء) الشركة،)
بمفردها ت  باالشتراك) تطراف ثالثة،)
ت  الشراكة مع تي شخص،)في املغرب)

كما في تي بلد آخر،)ما يلي):
كافة) تغطي  مستشفيات  بناء)

الأخصصات الطبية.
املباني) الطب  جميع  كليات  بناء)

الالزمة لأدريس الطب.
بناء)مدارس للمهن الصحية.

سنة من يوم تسجيله) (99 (: املدة)
بسجل املحكمة االبأدائية بسال برقم)

.36779
رتسما5 الشركة):)تم تحديد رتس)
درهم) (300.000.000 بمبلغ) املا5 
بقيمة) سهم  (300.000 إلى) مقسمة 

1.000)درهم لكل منها.
املقر):)تكنو2وليس طريق الر2اط)-)

سال،)سال الجديدة.
تم تعيين) (: رئيس مجلس اإلدارة)
السيد نور الدين مؤدب رئيس مدير)

عام.
يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 
ديسمبر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)
السنة األ لى تبأدئ من تاريخ تسجيل)
الشركة في سجل املحكمة االبأدائية)

بسال إلى غاية)31)ديسمبر)))0).

لأكوين) (%5 :)سيأم تخذ) الفوائد)

صند ق االحأياط القانوني.

اإليداع القانوني):)محفوظ بسجل)

 (6 بأاريخ) بسال  االبأدائية  املحكمة 

سبأمبر)))0))برقم)39676.

413 P

RAHIM GLASS شركة
SARL AU

بمقأ�شى عقد عرفي مسجل بأاريخ))

فاتح سبأمبر)))0))تم تأسيس شركة)

بشريك) املحد دة  املسؤ لية  ذات 

 حيد تحمل الخصائص الأالية):

.RAHIM GLASS(:(التسمية

شراء) 2يع الزجاج،) (- (1 (: الهدف)

))-)الأجارة.

العنوان الأجاري)):)))مبنى رقم)46 

تجزئة الهدى))شارع القاهرة تمارة.

الرتسما5):)حدد رتسما5 الشركة)

في)100.000)درهم مقسمة إلى)1000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.)))))))))))))))))))))))))))))))))

عبد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

ملدة) للشركة  كمسير  ( رحيم) الخالق 

غير محد دة.

املدة):)))مدة عمر الشركة)99)سنة)

من تاريخ الأأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)دجنبر من كل سنة ما عدا السنة)

األ لى تبأدئ من تاريخ التسجيل)
الأجاري) السجل  في  الأقييد  تم 

تحت) بأمارة  االبأدائية  باملحكمة 
137337) تم االيداع تحت رقم) رقم)

)190)بأاريخ))9))سبأمبر))))0).

414 P

MELAZUR
 SARL AU

))0)) 2موجب) يوليو) (17 بأاريخ)

عقد الجمع العام االسأثنائي املسجل)

بالر2اط قرر الشريك الوحيد ما يلي):

الكائن) للشركة  ( فرع) إنشاء)

رابعة) ساحة  قيس  إقامة  (101 ب:)

العد ية))اكدا5 الر2اط.

إيمان) السيدة  تعيين  (: التسيير)
الجديد) للفرع  كمسيرة  املالك 

للشركة.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالر2اط بأاريخ))))شتنبر)))0))تحت)

رقم)7435.
 415 P

   STE KRONOS TRANS
 S.A.R.L

شـركة ذات مسؤ لية محد دة)
رتسـمالها).100.000.00.)درهم

مقرها االجأماعي، د ار ميلودات 
سيدي اعمر الحا�شي 

بلقصيري
تــأسيس شـركة 

بأاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 
قوانين) تم  ضع  (01/09/(0((
 SOCIETE KRONOS« الشركة)
املميزات) ذات  (»TRANS  S.A.R.L

الأالية):
    KRONOS TRANS((((:(التسمية
ذات) شركة  ( (: القانوني) الشكل 

املسؤ لية املحد دة.
)املوضوع)):)نقل املسأخدمين.

ميلودات) د ار  (: الرئي�شي) املقر 
سيدي اعمر الحا�شي بلقصيري).
الرتسمــا5):)))100.000)درهــم)

التسيير):)جلولي محمد.
املدة):)99)سنة تبدت من التسجيل)

الرسمي باملصالح االدارية.
لـدى) الضبط  بكأابـة  اإليـداع  تـم 
املحكمـة االبأدائية بلقصيري)))بأاريخ)
))0)/7/09))تحت رقـم)))0)/318.
416 P

CGV TRANS
 SARL

شركة محد دة املسؤ لية
رتسمالها 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : الطريق الوطنية 
رقم UK(0 1 ا الد سالمة الغر2ية 

عين عأيق تمارة
تأسيس شركة

بأاريخ) العرفي  العقد  بمقأ�شى 

قوانين) تم  ضع  ((0(( سبأمبر) ((6

الشركة ذات املميزات الأالية):

 CGV TRANS SARL(:(التسمية

الشكل القانوني):)شركة محد دة)

املسؤ لية.

الغرض االجأماعي بإيجاز):

مقا لة نقل البضائع.

العمليات) جميع  عامة  بصفة 

الخدمات الصناعية الأجارية املالية)

بطريقة) املرتبطة  العقارية  املنقولة 

بالهدف) مباشرة  غير  ت   مباشرة 

االجأماعي  2جميع األهداف املشابهة.

املدة):)حددت في)99)سنة.

املقر االجأماعي):)الطريق الوطنية))
الغر2ية) ا الد سالمة  (UK(0  1 رقم)

عين عأيق تمارة.

الرتسما5):)حدد في مبلغ)100.000 

درهم مقسمة إلى)1000)حصة قيمة)

كل  احدة)100)درهم موزعة كالأالي):

احمد الداغري):)500)حصة.

محمد بن طالب):)500)حصة.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)

بن) الداغري  محمد  احمد  السيد 

طالب.

كأابة) لدى  تم  القانوني  اإليداع 

تمارة) االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) ((0(( سبأمبر) (30 بأاريخ)

.RC 137355

417 P

SOCIETE DARK BARBER
شركة دارك بار2ر

شركة ذات املسؤ لية املحد دة 

بشريك  حيد

شارع بن عبود رقم 7 زنقة  اد 

تانسيفت سال املدينة سال

بأاريخ))))يوليو)))0))قرر السيد)

شركة) تأسيس  اسماعيل  النخيلي 

ذات املواصفات الأالية):

التسمية):)دارك بار2ر.

املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 

بشريك  حيد.
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شارع بن عبود) (: املقر االجأماعي)

رقم)7)زنقة  اد تانسيفت سال املدينة)

سال.

(: مبلغ) في  الشركة حدد  رتسما5 

 1000 على) موزعة  درهم  (100.000

حصة من فئة)100)درهم.

العليا) للحالقة  صالون  (: الهدف)

 الأجميل.

املدة):)حدد في)99)سنة ابأداء)من)

تاريخ الأأسيس.

فاتح) من  تبأدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى غاية)31)ديسمبر.

:)عهد إلى السيد النخيلي) التسيير)

إسماعيل.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بأاريخ بسال  االبأدائية   املحكمة 

 )1)سبأمبر)))0))تحت رقم)36675.
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GHIZLATRANS

SARL

تجزئة لوفالون رقم 94) القنيطرة

السجل الأجاري : 60609

العام) الجمع  محضر  بمقأ�شى 

 (0(( سبأمبر) ((6 االسأثنائي بأاريخ)

تقرر ما يلي):

قرار الأصفية املسبقة.

عزيز) زكر م  السيد  تعيين 

كمأمور للأصفية مع تمأيعه بجميع)

الأصفية) إنهاء) قصد  الصالحيات 

 تحقيق املوارد  األصو5 املوجودة.

تجزئة) (: في) الأصفية  مقر  حدد 

لوفالون رقم)94))القنيطرة.

تم اإليداع القانوني بكأابة ضبط)

بالقنيطرة تحت) االبأدائية  املحكمة 

سبأمبر) ((8 4)7)9) 2أاريخ) رقم)

.(0((
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 BASM AGRI
SARL

شركة ذات املسؤ لية املحد دة 
بشريك  حيد

رتسما5 الشركة 100.000 درهم
 عمارة 30 شقة 8 زنقة موالي احمد 

لوكيلي حسان الر2اط
يوم حرر  عرفي  عقد   بمقأ�شى 
تم) بالر2اط  ((0(( سبأمبر) (1(  
املسؤ لية) ذات  شركة  تأسيس 
املحد دة بشريك  حيد بالخصائص)

الأالية):
.BASM AGRI(:(التسمية

الهدف):)جميع األنشطة الفالحية.
الفالحية  اإلنأاج) األرا�شي  تدبير 

الفالحي بجميع تصنافه.
إنأاج،)تحويل،)تسويق  /ت  تثمين)

اإلنأاج الفالحي بجميع تصنافه.
رتسما5 الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة لفائدة) (100

الشريك الوحيد هو):
(: حفيظي) الرحمان  عبد  السيد 

1000)حصة.
املقر االجأماعي):)30،)شقة)8 زنقة 

موالي احمد لوكيلي حسان الر2اط.
الرحمان) عبد  السيد  (: التسيير)

حفيظي.
املدة):)مدة الشركة)99)سنة.

الأجاري) بالسجل  سجلت 
باملحكمة الأجارية بالر2اط تحت رقم)
9)1630) تم اإليداع القانوني بنفس)
 (0(( سبأمبر) ((6 بأاريخ) املحكمة 

تحت رقم)9141)1.
بمثابة مقأطف  2يان

420 P

MEDICAL GROUP AFILAL
»Par(abréviation »M.G.A

SARL AU
الأصفية النهائية للشركة

املؤرخ) املحضر  بمقأ�شى  (- (1
(،(0(( يونيو) ((0 يوم) بالر2اط 
 MEDICAL« صادق مساهمو شركة)
 GROUP AFILAL Par abréviation
)M.G.A« SARL« ش.م.م املقدر AU

رتسمالها االجأماعي 100.000 درهم، 

بالر2اط،  االجأماعي  مقرها  الكائن 

)6 شارع املغرب العربي، مكأب رقم 

بالسجل  املحيط،  املسجلة  حي   ،(

الأجاري بالر2اط تحت رقم 147381، 

على حسابات الأصفية  على تقرير 

الكاملة  البراءة  تعطوا  املصفي، 

 النهائية للمصفي تم نطقوا باإلغالق 

كما  الأصفية،  لعمليات  النهائي 

العلمي  افيال5  السيد  املسير،  منح 

لبطاقة  الحامل  حسن  االدري�شي 

 ،G45905 رقم  الوطنية  الأعريف 

جميع  على  الكاملة  النهائية  البراءة 

األعما5 التي قام بها في إطار الشركة 

منذ تعيينه إلى يومنا هذا.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -  (

بالر2اط  الأجارية  املحكمة  ضبط 

رقم  تحت   (0(( سبأمبر   (1 يوم 

.1(9000
لإلشارة  النشر

املسير):)السيد افيال5 العلمي االدري�شي حسن

422 P

MAGHREB EVENTS PRO
SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

))0))قد) 3)تغسطس) الر2اط بأاريخ)

املسؤ لية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحد دة بشريك  حيد):

 MAGHREB EVENTS (: التسمية)

.PRO

استشارة) (: االجأماعي) الهدف 

ادارية/ممون.
رتسما5 الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة):

(: النوار) الدين  سيف  السيد  (

1000)حصة.

من) ابأداء) سنة  (99 (: املدة)

الأأسيس النهائي تي من تاريخ  ضع)

السجل الأجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األ لى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

زنقة ابراهيم الر داني) (56 (: املقر)
عمارة)56)شقة رقم)))املحيط الر2اط.
الدين) سيف  السيد  (: املسير)

النوار.
رقم الأقييد في السجل الأجاري):)
697)16)باملحكمة الأجارية بالر2اط.
423 P

ZEYHOUD CAR
SARL

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
قد) ((0(( 13)سبأمبر) الر2اط بأاريخ)
املسؤ لية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحد دة):
.ZEYHOUD CAR(:(التسمية

الهدف االجأماعي):)كراء)السيارات)
بد ن سائق.

رتسما5 الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة):
)السيدة هودا ر اج):)500)حصة.
السيدة زينب ر اج):)50))حصة.

 (50 (: املراغي) لحسين  السيد 
حصة.

من) ابأداء) سنة  (99 (: املدة)
الأأسيس النهائي تي من تاريخ  ضع)

السجل الأجاري.
يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 
ديسمبر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)
تاريخ) من  تبأدئ  األ لى  السنة 

التسجيل.
 39 رقم) الزا ية  قيسارية  (: املقر)

القبيبات الر2اط.
املسير):)السيد لحسين املراغي.

(: الأجاري) بالسجل  الأقييد  رقم 
163119)باملحكمة الأجارية بالر2اط.
424 P

CWIZZ COMPANY
SARL

مسجل)) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
 (0(1 تغسطس) (6 بأاريخ) بالر2اط 
املسؤ لية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص) تحمل  املحد دة  التي 

الأالية):



18779 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

.CWIZZ COMPANY(:(التسمية

.SARL(:(الصفة القانونية

شراء) 2يع) (: االجأماعي) الهدف 

الخدمات عبر االنترنت.

رتسما5 الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

على الشكل الأالي):

 500 (: بوغيأات) تيوب  السيد  (

حصة.

 500 (: يوسف) علي  اال  السيد 

حصة.

من) ابأداء) سنة  (99 (: املدة)

الأأسيس النهائي تي من تاريخ  ضع)

السجل الأجاري.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

تاريخ) من  تبأدئ  األ لى  السنة 

التسجيل.

 4 األبطا5 رقم) شارع  (15 (: املقر)

تكدا5 الر2اط.

املسير):)تيوب بوغيأات.

(: الأجاري) بالسجل  الأقييد  رقم 

.155355

425 P

PERFORMICS
شركة ذات مسؤ لية محد دة

رتسمالها 50.000 درهم

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

361181

رقم الأعريف الضريبي : 0686364)

املؤرخ) العام  الجمع  بمقأ�شى 

رئيس) قرر  ((0(( تبريل) (15 بأاريخ)

PERFORMICS)شركة ذات) الشركة)

برئيس  احد محد دة   مسؤ لية 

)ما يلي):

السيدة) املسيرة  اسأقالة  قبو5 

الشركة) من  حسني  طاهري  غيثة 

PERFORMICS

تعيين السيد عبد اللطيف ماهر)

.PERFORMICS(كمسير للشركة

إيداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
نسخأين من املحضر الشفهي املأعلق)
بهذا الأغيير باملحكمة الأجارية بالدار)
))0))تحت) 7))ماي) بأاريخ) البيضاء)

رقم)5598)8.
426 P

 STE STATION SERVICE
MEHDAOUI

SARL AU
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

بشريك  حيد
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
(،(005 تكأو2ر) (5 بأاريخ) بالرشيدية 
تم تأسيس الشركة ذات املسؤ لية)
رتسمالها) بشريك  حيد  املحد دة 

100.000)درهم.
طريق كلميمة) (: مقرها االجأماعي)

الرشيدية.
 STE STATION (: التسمية)

.SERVICE MEHDAOUI SARL AU
الهدف):)بيع العجالت بالأقسيط.

محطة بيع الوقود  الخدمات.
بيع قطاع الغيار.

يوم) من  ابأداء) سنة  (99 (: املدة)
الأأسيس.

(: للشركة) االجأماعي  الرتسما5 
 1.000 إلى) درهم مقسمة  (100.000
حصة من فئة)100)درهم لكل حصة.
السيد) تعيين  (: الشركة) تسيير 
كمسير) مصطفى  علوي  مهدا ي 

للشركة ملدة غير محد دة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  بالرشيدية  االبأدائية 
بالسجل) تقييدها  005/568)) تم 
بأاريخ) ((885 رقم) تحت  الأجاري 

5)ديسمبر)005).
427 P

ZK IMMO
 SARL

تم  ضع) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
ذات) لشركة  األسا�شي  القانون 
بالخصائص) املحد دة  املسؤ لية 

الأالية):

التسمية):)ZK IMMO)ش.ذ.م.م.

الهدف):)منعش عقاري.

من تاريخ) سنة ابأداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل الأجاري.

املسير):)عزيز القباج.

الأوقيع):)عزيز القباج.

درهم) (100.000 (: الرتسما5)

موزعة على الشكل الأالي):

عزيز القباج)100)حصة.

اسماء)القباج)900)حصة.
درب) (3 رقم) (: العنوان االجأماعي)

نخلة)11010)سال املدينة سال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  رقم 

بأاريخ (39655 بسال)  االبأدائية 

 )))سبأمبر)))0).

428 P

AXE IMO
SARL

رتسمالها 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : رقم 15 زنقة  اد 

سبو إقامة الشوب 6) الطابق الرابع 

مكأب رقم ) القنيطرة

السجل الأجاري رقم 38813

تفويت حصص  نقل
 املقر االجأماعي

املنعقد) العام  الجمع  بمقأ�شى 

تغسطس) (8 يوم) الشركة  بمقر 

من) موقع  محضر  تد ين  تم  ((0((

 330 طرف الشركاء)مضمونه تفويت)

السيد) عند  من  اجأماعية  حصة 

الوطنية) بطاقأه  الرحموني  حكيم 
السيد) لفائدة  (G((05(7 رقم)

تحمد الغز ي بطاقأه الوطنية رقم)

حكيم) السيد  تن  كما  (A633565

اسأقالأه) بأقديم  قام  الرحموني 

بصفة نهائية من مجلس اإلدارة بعدما)

اتفق الجميع تن كافة الحصص تم)

تفويتها للسيد احمد الغز ي.

االجأماعي) املقر  تغيير  نقل   تم 

بزنقة) الكائن  العنوان  إلى  للشركة 
 ادي سبو رقم 15 إقامة الشوب 6) 

الطابق الرابع مكأب رقم ) القنيطرة.

بكأابة  تم  القانوني  اإليداع 
االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
 (0(( سبأمبر   (9 يوم  بالقنيطرة 

تحت رقم 3834/))0).
429 P

MINREX
S.A

شركة مساهمة
رتسمالها : 300.000 درهم

مقرها االجأماعي : 88-90 زنقة 
العربي الدغمي الطابق الثالث 

0000) الدار البيضاء
س.ت الدار البيضاء

رقم 53753)
تغيير في مجلس اإلدارة

في املؤرخ  اإلدارة  ملجلس    فقا 
9)تغسطس)))0)ـ)قرر ما يلي):

خوان) السيد  اسأقالة  قبو5 
 Juan Carlos ردريغيزشاري) كارلوس 
منصبه) من  (Rodriguez( Charry

كرئيس  مدير عام.
 Luc جرار) لوك  السيد  تعيين 
Gérard)رئيسا ملجلس اإلدارة،) مدير)
9)تغسطس) عام للشركة اعأبارا من)

.(0((
لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
بأاريخ البيضاء) بالدار   الأجارية 
الرقم) تحت  ((0(( سبأمبر) (19

.838087
للبيان  النشر
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 COMPAGNIE MINIERE DE
TOUISSIT

CMT
الشركة املنجمية لأويسيت

شركة مساهمة
رتسمالها : 300.000 درهم

مقرها االجأماعي : 88-90 زنقة 
العربي الدغمي الطابق الثالث 

0000) الدار البيضاء
س.ت الدار البيضاء

رقم 499)3
تغيير في مجلس اإلدارة



عدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0))الجريدة الرسمية   18780

16)من النظام)  فقا ألحكام املادة)

اسأقالة) للشركة  بعد  األسا�شي 

ردريغيزشاري) كارلوس  خوان  السيد 

 Juan( Carlos( Rodriguez( Charry

من منصبه كمدير عام،)اتخذ مجلس)

اإلدارة في)8)تغسطس)))0))القرارات)

الأالية):

تعديل طريقة عمل مجلس اإلدارة)

بالعودة إلى الجمع بين  ظيفتي رئيس)

مجلس اإلدارة  املدير العام.

 Luc جرار) لوك  السيد  تعيين 

Gérard)رئيسا ملجلس اإلدارة،) مدير)

عام للشركة.

لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

بأاريخ البيضاء) بالدار   الأجارية 

الرقم) تحت  ((0(( سبأمبر) (15

.837838
للبيان  النشر

431 P

 SPERIAN PROTECTION

GLOVES MOROCCO

شركة ذات مسؤ لية محد دة

املقر االجأماعي : شارع الحوزة 

عكاشة الدار البيضاء

رقم السجل الأجاري : 64011

الجمعية) محضر  على  بناء)

املنعقدة بأاريخ  العامة االسأثنائية،)

 )))يوليو)))0))تقرر ما يلي):

تغيير غرض الشركة،)

النظام) من  الثاني  الفضل  تغيير 

األسا�شي.

تنفيذ) تجل  من  صالحيات 

اإلجراءات القانونية.

بمكأب) القانوني  اإليداع  تم 

التسجيل باملحكمة الأجارية بالر2اط)

بأاريخ)7))سبأمبر)))0))تحت الرقم)

.839107
من تجل املسأخرج  اإلشارة

الجمعية العامة االسأثنائية

432 P

ACCENTURE MAGHREB
شركة ذات مسؤ لية محد دة
رتسمالها 5.010.000 درهم

املقر االجأماعي : إقامة تنفا بالس
409 الطابق الثاني، الدار البيضاء
رقم السجل الأجاري : 17905)

الجمعية) محضر  على  بناء)
االسأثنائية املنعقدة بأاريخ)11)فبراير)

))0)،)تقرر ما يلي):
عز5 السيد موريأويو فانيوزي من)

مهامه كمدير الشركة)؛
السيدة ميليسا كاسييوتي) تعيين 

كمدير الشركة.
بمكأب) القانوني  اإليداع  تم 
التسجيل باملحكمة الأجارية بالر2اط)
بأاريخ)9))سبأمبر)))0))تحت الرقم)

.8394(1
من تجل املسأخرج  اإلشارة

433 P

AL MADINA AL FADILA
15 شارع األبطا5 الرقم 4 تكدا5

الر2اط
السجل الأجاري : 6)1053

تفويت حصص
بأاريخ العام  الجمع   بمقأ�شى 
الشريكة) قرر  ((015 مارس) (15
 AL MADINA AL لشركة) الوحيد 

FADILA)ما يلي):
استرجاع الحصص):)تبعا لالتفاق)
الحصص) استرجاع  تجل  الحبي من 
املبرم بين السيدة نادية تنشاد  السيد)
عبد الدايم العمراني بأاريخ)16)فبراير)
استرجاع) عقد  ))0)،) 2مقأ�شى 
الحصص بأاريخ)15)مارس)))0))تم)
استرجاع)100%)من رتسما5 الشركة)

لصالح السيدة نادية تنشاد.
السيدة) تعيين  تم  (: املسير) تغيير 
 5 ملدة) للشركة  مسيرة  نادية  تنشاد 

سنوات.
املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
سبأمبر) ((1 الأجارية بالر2اط بأاريخ)

))0))تحت رقم)8993)1.
للبيان

434 P

STE MERNARNY CARS
SARL AU

تكوين شركة محد دة املسؤ لية
بالر2اط) مؤرخ  محضر  بمقأ�شى 
تم  ضع) ((0(( سبأمبر) (30 بأاريخ)
القوانين األساسية لشركة محد دة)

املسؤ لية ذات املميزات الأالية):
بد ن) السيارات  كراء) (: الهدف)

سائق.
املقر):)زنقة عنبية رقم)))ممر)11 

حي الرياض الر2اط.
بما) املا5  رتس  حدد  (: املا5) رتس 
على) مقسم  درهم،) (100.000 قدره)
درهم) (100 بنسبة) حصة  (1000
الصند ق) في  للواحدة،) دفعت 

االجأماعي للشركة.
األر2اح) من  (%5 تؤخذ) (: األر2اح)

الصافية للأأسيس االحأياطي.
الحصص):)السيدة سلمي مرنارني))

1000)حصة.
املجموع):)1000)حصة.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)
غير) ملدة  مرنارني  سلمي  السيدة 

محد دة.
بكأابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالر2اط) الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم السجل الأجاري)163133.
435 P

STE OMR LUXURY CARS
SARLAU

اسأقالة مسير  تعيين مسير جديد
بالر2اط) مؤرخ  محضر  بمقأ�شى 
تغيير) تم  ((0(( سبأمبر) (30 بأاريخ)
لشركة) األساسية  القوانين  بعض 

محد دة املسؤ لية):
الدين) عماد  السيد  اسأقالة 

ما�شي.
من) الشركة  تدار  املسير  تعيين 
غير) بودالي  نعمان  السيد  طرف 

محد دة.
بكأابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالر2اط) الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم السجل الأجاري)1)1460.
436 P

IR FREGAY

 LA SOCIETE REPRESENTE PAR MR :

GAYER BOUJEMAA

CABINET FIDUCIAIRE

 Travaux(de(comptabilité,(fiscalité(et

juridique

Gestion(des(entreprises,(étude(des(projets

Gsm : 0661490916

Tele/fax : 0530609090

KMR MULTISERVICE
SARL

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم) ((0(( سبأمبر) (16 بالقنطرة يوم)
 ضع القانون األسا�شي لشركة ذات)
بالخصائص) محد دة  مسؤ لية 

الأالية):
 KMR MULTISERVICE(:(التسمية

SARL
 1 رقم) :املكأب  االجأماعي) املقر 
زنقة) ديار)) جنة  )إقامة  (34 عمارة)

طارق ابن زياد القنيطرة.
املدة):)99)سنة.

موضوع الشركة):)الدعم املدر�شي.
تشغا5 مخألفة.

تجارة مأنوعة.
 100.000 (: الشركة) رتسما5 

درهم.
تسند إلى السيدة رجاء) (: التسيير)

العاطي هللا.
الأجاري) بالسجل  الأقييد  تم 
باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة بأاريخ)
))0))سجل تجاري رقم) 7))سبأمبر)

.66683
437 P

IR FREGAY

 LA SOCIETE REPRESENTE PAR MR :

GAYER BOUJEMAA

CABINET FIDUCIAIRE

 Travaux(de(comptabilité,(fiscalité(et

juridique

Gestion(des(entreprises,(étude(des(projets

Gsm : 0661490916

Tele/fax : 0530609090

ARRACIF TV
SNC

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم) ((0(( يوليو) (4 يوم) بالقنبطرة 
لشركة) األسا�شي  القانون   ضع 

الأضامن الأالية):
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ARRACIF TV SNC(:(التسمية
ب) الليمون  :حي  االجأماعي) املقر 

رقم)401)بلقصيري.
املدة):)99)سنة.

موضوع الشركة):)اإلشهار.
النشر  الأوزيع.

مكأب الأواصل.
رتسما5 الشركة):)10.000)درهم.

التسيير):)تسند إلى السيد ادريس)
شميشة  السيد ياسين حفيان.

الأجاري) بالسجل  الأقييد  تم 
بالقنيطرة) االبأدائية  باملحكمة 
 301 رقم) تحت  بلقصيري  بمشرع 
سجل) ((0(( سبأمبر) ((7 بأاريخ)

تجاري رقم)905.
438 P

WIKIPOOL51
SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
)))سبأمبر)))0)،)باملحمدية قد تم)
 ضع القانون األسا�شي لشركة تحمل)

الخصائص الأالية):
 WIKIPOOL51 SARL (: التسمية)

AU
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤ لية محد دة لشخص  احد.
الهدف االجأماعي):)

مقهى.
غرف تلعاب الفيديو.

سنوكر) بليارد   طا الت  مشغل 
 مناطق األلعاب اإللكتر نية.

درهم) (100.000 (: املا5) رتس 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

على الشكل الأالي):
امين العبادي)100.000)درهم.

الأأسيس) من  سنة  (99 (: املدة)
النهائي.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 
ديسمبر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)
تاريخ) من  تبأدئ  األ لى  السنة 

التسجيل.
تجزئة) (143 (: االجأماعي) املقر 

مومن املحمدية.

املسير):)امين العبادي.

(: الأجاري) بالسجل  الأقييد  رقم 

.31507

439 P

MARY GARDE
RC / 28825

املنعقد) العرفي  العقد  بمقأ�شى 

بأاريخ)13)يونيو)))0))تقرر ما يلي):

تفويت الحصص االجأماعية):

املنياري) هللا  عبد  السيد  قام 

يمألكها) التي  حصة  (1000 بأفويت)

اعرب) احمد  السيد  إلى  الشركة  في 

 500 500)حصة  السيد انس اعرب)

حصة.

تغيير الشكل القانوني للشركة

تم تغيير الشكل القانوني للشركة)

من شركة ذات املسؤ لية املحد دة)

ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات)

املسؤ لية املحد دة.

اسأقالة  تعيين مسير

اسأقا5 السيد عبد هللا املنياري)

للشركة  تم) كمسير  منصبه  من 

كمسير) اعرب  انس  السيد  تعيين 

جديد لها.

تغيير املقر االجأماعي للشركة.

تم تغيير املقر االجأماعي للشركة)

إلى):

شقة) (3 رقم) عمارة  األمل  إقامة 

العلمي) الطيب  موالي  شارع  (5 رقم)

سيدي مو�شى سال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

7))سبأمبر) االبأدائية بسال ب تاريخ)

))0))تحت رقم)39694.

440 P

AMS CLIM
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

قد) (،(0(( سبأمبر) (13 بأاريخ) سال 

املسؤ لية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحد دة ذات الشريك الوحيد.

AMS CLIM SARL AU(:(التسمية

الهدف االجأماعي):)

الأكييف) تجهزة  شراء) 2يع 

 املعدات الكهر2ائية.

تركيب  صيانة  إصالح املكيفات)

 جميع املعدات الكهر2ائية.
رتسما5 الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.

علي ر شدي)1000)حصة.

من) ابأداء) سنة  (99 (: املدة)

الأأسيس النهائي تي من تاريخ  ضع)

السجل الأجاري.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

تاريخ) من  تبأدئ  األ لى  السنة 

التسجيل.

املقر):)عمارة رقم)0))محل رقم)77 

شارع املخأار السو�شي سال.

املسير):)علي ر شدي.
(: الأجاري) بالسجل  الأقييد  رقم 

.36795

441 P

SOROURE GARDE
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

قد) (،(0(( سبأمبر) (14 بأاريخ) سال 

املسؤ لية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحد دة ذات الشريك الوحيد.

 SOROURE GARDE (: التسمية)

SARL AU

تمن  حراسة) (: الهدف االجأماعي)

املباني العامة ت  الخاصة.
رتسما5 الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.

لبجار إكرام)1000)حصة.

من) ابأداء) سنة  (99 (: املدة)

الأأسيس النهائي تي من تاريخ  ضع)

السجل الأجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األ لى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

:)شارع الشام الطابق األ 5) املقر)
الشقة رقم)))سيدي مو�شى سال.

املسير):)لبجار إكرام.
(: الأجاري) بالسجل  الأقييد  رقم 

.36785
442 P

 SOCIETE NOUR AL QALAM
 POUR L’IMPRESSION

 L'EDITION ET LA
DISTRIBUTION

SARL
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
بأاريخ) بمقأ�شى عقد عرفي حرر 
)1)سبأمبر)))0)،)قد  ضع القانون)
املسؤ لية) ذات  شركة  األسا�شي 

املحد دة لها املميزات الأالية):
 SOCIETE NOUR AL (: التسمية)
 QALAM POUR L’IMPRESSION
 L'EDITION  ET LA DISTRIBUTION

SARL
داخل) الشركة  هدف  (: الهدف)

املغرب  خارجه):
الكأب،) شراء) 2يع  توزيع 
املالبس) االسأيراد  الأصدير الكأب،)

 املنأجات الغذائية الزراعية.
زنقة تحمد) (13 (: املقر االجأماعي)
األ 5) الطابق  األلب  إقامة  املجاطي 

الرقم)8)حي املعاريف الدار البيضاء.
املدة):)99)سنة.

رتس املا5):)100.000)درهم.
الشركاء):

رقية رزقي)300)حصة اجأماعية.
حال ة) احمد  البهي  نبوي  محمد 

700)حصة اجأماعية.
رزقي) رقية  تعيين  تم  (: التسيير)
حال ة) احمد  البهي  نبوي   محمد 

كمسيرين للشركة ملدة غير محد دة.
ت ) األبناك  مع  الشركة  تأعامل 
ملدة) املصرفية  املعامالت  من  غيرها 
غير محد دة بإمضاء)مسأقل لكل من)
رقية رزقي  محمد نبوي البهي احمد)

حال ة.)
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من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة.

 %5 إزالة) بعد  (: األر2اح) توزيع 
بين) الباقي  يوزع  القانوني  لالحأياط 
كل  احد) حصص  حسب  الشركاء)

منهم.
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  الأجارية 

.554537
443 P

IKTRON
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة بشريك  حيد

بأاريخ) بمقأ�شى عقد عرفي حرر 
تم) بالدار البيضاء،) ((0(( يوليو) ((8
 ضع القانون األسا�شي لشركة ذات)
املسؤ لية املحد دة بشريك  حيد لها)

املميزات الأالية):
IKTRON SARL AU(:(التسمية

داخل) الشركة  هدف  (: الهدف)
املغرب  خارجه):

املعدات) تصنيع  2يع  إصالح 
اإللكتر نية  الأقنية.

املقر االجأماعي):)مجموعة الأقدم)
الطابق الثاني البرنو�شي) (17-( جش)

الدار البيضاء.
املدة):)99)سنة.

رتس املا5):)100.000)درهم.
الشركاء):

 1000 يوسف) قاسمي  السيد 
حصة.

التسيير):)تم تعيين السيد قاسمي)
ملدة) للشركة  كمسير  حيد  يوسف 
الشركة) تأعامل  كما  محد دة  غير 
مع األبناك ت  غيرها من املؤسسات)
قاسمي) السيد  بإمضاء) املصرفية 

يوسف ملدة غير محد دة.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.
 %5 إزالة) بعد  (: األر2اح) توزيع 
بين) الباقي  يوزع  القانوني  لالحأياط 
كل  احد) حصص  حسب  الشركاء)

منهم.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  الأجارية 

.554539
444 P

 UNION TRAVAUX
MONTAGE

SARL
بأاريخ) بمقأ�شى عقد عرفي حرر 
البيضاء) بالدار  ((0(0 ديسمبر) (10

تقرر ما يلي):
القيام برفع رتس املا5 االجأماعي)
درهم ليصبح) (100.000 للشركة من)

1.000.000)درهم.
األسا�شي) القانون  تحديث 

للشركة.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
ديسمبر) ((9 بأاريخ) البيضاء) بالدار 

0)0))تحت رقم)1)7595.
445 P

SFIFA ARTISANIA
SARL AU

بأاريخ) بمقأ�شى عقد عرفي حرر 
تقرر البيضاء) بالدار  ((0(1 ماي) (7 

ما يلي):
رفع رتسما5 الشركة لينأقل من)
100.000)درهم إلى)600.000)درهم.

بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
يونيو) فاتح  بأاريخ  البيضاء) بالدار 

1)0))تحت رقم))78055.
446 P

NRG BUREAUTIQUE
SARL AU

بأاريخ) بمقأ�شى عقد عرفي حرر 
البيضاء) بالدار  ((0(0 ديسمبر) (14

تقرر ما يلي):
القيام برفع رتس املا5 االجأماعي)
درهم) (1.000.000 من) للشركة 

ليصبح)000.000.))درهم.
األسا�شي) القانون  تحديث 

للشركة.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
ديسمبر) ((9 بأاريخ) البيضاء) بالدار 

0)0))تحت رقم)759519.
447 P

MAIRAV AFRIQUIA
SARL

بأاريخ  بمقأ�شى عقد عرفي حرر 
7)ديسمبر)1)0))بالدار البيضاء)تقرر)

ما يلي):
ت فيس) إلى  االجأماعي  املقر  تغيير 
سانتر ب زا ية زنقة البير األ 5  شارع)
 9 الرقم) املخزن  الخامس  محمد 

الصخور السوداء)الدار البيضاء.
األسا�شي) القانون  تحديث 

للشركة.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالدار البيضاء)بأاريخ)7)فبراير)))0) 

تحت رقم))81170.
448 P

GENERAL ACOUSTIQUE
SARL AU

بأاريخ  بمقأ�شى عقد عرفي حرر 
5))مارس)1)0))بالدار البيضاء)تقرر)

ما يلي):
زنقة) (54 (: تغيير املقر الشركة إلى)
الطابق) (5 ليوتنو محر د املكأب رقم)

الثاني الدار البيضاء.
األسا�شي) القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
 (0(1 تبريل) (9 بأاريخ) بالدار البيضاء)

تحت رقم)774159.
449 P

ARTIMEN
SARL

بأاريخ  بمقأ�شى عقد عرفي حرر 
البيضاء) بالدار  ((019 نوفمبر) ((5

تقرر ما يلي):
 458 إلى) االجأماعي  املقر  تغيير 
السبع) عين  الكبير  الحزام   شارع 

الدار البيضاء.

األسا�شي) القانون  تحديث 
للشركة.

بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
ديسمبر) (30 بأاريخ) البيضاء) بالدار 

019))تحت رقم)5317)7.
450 P

OIL & STEEL MOROCCO
SARLAU

بأاريخ  بمقأ�شى عقد عرفي حرر 
البيضاء) بالدار  ((0(1 ديسمبر) (17

تقرر ما يلي):
تغيير املقر االجأماعي للشركة إلى)
34)تجزئة زين السالم شقة)))الطابق)

األ 5 تيط مليل الدار البيضاء.
األسا�شي) القانون  تحديث 

للشركة.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
ديسمبر) ((8 بأاريخ) البيضاء) بالدار 

1)0))تحت رقم)806310.
451 P

 SOCIETE D’INGENIERIES
 DES TRAVAUX ET

 D’AMENAGEMENTS DU
MAROC
SARLAU

SITAM SARL AU
بأاريخ) بمقأ�شى عقد عرفي حرر 
البيضاء) بالدار  ((019 نوفمبر) (((

تقرر ما يلي):
هولدين) جيت  شركة  قامت 
اجأماعية) حصة  (500000 بأفويت)
التي تملكها في الشركة لفائدة السيد)

الأامدي شهاب.
الشركة) تسيير  على  الأأكيد 
شهاب  نبيل) الأامدي  للسيدين 

العسا5 ملدة غير محد دة.
تأعامل الشركة مع جميع األبناك)
بإمضاء) املصرفية   املؤسسات 
شهاب) الأامدي  للسيدين  مسأقل 

 نبيل العسا5 ملدة غير محد دة.
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األسا�شي) القانون  صياغة  إعادة 
للشركة.

بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
ديسمبر) (30 بأاريخ) البيضاء) بالدار 

019))تحت رقم)5318)7.
452 P

 TMHYDRAULIQUE ET
PNEUMATIQUE

SARL
بأاريخ) بمقأ�شى عقد عرفي حرر 
تقرر) بالدار البيضاء) ((018 ماي) (14

ما يلي):
قام السيد ادري�شي خالد بأفويت)
يملكها) التي  االجأماعية  الحصص 
اجأماعية) حصة  (500 الشركة) في 

لفائدة السيد العيسا ي محمد.
تصبح) القانوني  الشكل  تحويل 
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 

بشريك  حيد.
خالد) ادري�شي  السيد  اسأقالة 
من تسيير الشركة مع تأكيد التسيير)
غير) ملدة  محمد  العيسا ي  للسيد 

محد دة.
ت ) األبناك  مع  الشركة  تأعامل 
املصرفية) املؤسسات  من  غيرها 
العيسا ي) للسيد  مسأقل  بإمضاء)

محمد ملدة غير محد دة.
األسا�شي) ( إعادة صياغة القانون)

للشركة.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالدار البيضاء)بأاريخ)8))ماي)018) 

تحت رقم)667399.
453 P

PREFA MAROC INDUSTRIE
SARLAU

بأاريخ) بمقأ�شى عقد عرفي حرر 
البيضاء) بالدار  ((019 نوفمبر) (((

تقرر ما يلي):
هولدين) جيت  شركة  قامت 
اجأماعية) حصة  (1000 بأفويت)
التي تملكها في الشركة لفائدة السيد)

الأامدي شهاب.

الشركة) تسيير  على  الأأكيد 
شهاب  نبيل) الأامدي  للسيدين 

العسا5 ملدة غير محد دة.
تأعامل الشركة مع جميع األبناك)
بإمضاء) املصرفية   املؤسسات 
شهاب) الأامدي  للسيدين  مسأقل 

 نبيل العسا5 ملدة غير محد دة.
األسا�شي) القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
ديسمبر) (30 بأاريخ) البيضاء) بالدار 

019))تحت رقم)5319)7.
453P مكرر

 CANALISATIONS
 ET MATERIAUX

 PREFABRIQUES DU
MAROC
SARLAU

En Abrégée
»PREFA MAROC»

SARL AU
بأاريخ) بمقأ�شى عقد عرفي حرر 
البيضاء) بالدار  ((019 نوفمبر) (((

تقرر ما يلي):
هولدين) جيت  شركة  قامت 
حصة) (570000 بأفويت) ش.م.م 
اجأماعية التي تملكها في الشركة إلى)

السيد الأامدي شهاب.
الأامدي) السيد  تن  على  الأأكيد 
مسيرين) العسا5  شهاب  نبيل 

للشركة ملدة غير محد دة.
تأعامل الشركة مع جميع األبناك)
بإمضاء) املصرفية   املؤسسات 
شهاب) الأامدي  للسيدين  مسأقل 

 نبيل العسا5 ملدة غير محد دة.
األسا�شي) القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  ضع 
الأجارية) باملحكمة  الضبط  كأابة 
 (019 ديسمبر) ((0 بأاريخ) بأكادير 

تحت رقم)89003.
454 P

 GARAGE BEL.AIR AUTO
SARLAU

بأاريخ  بمقأ�شى عقد عرفي حرر 
البيضاء) بالدار  ((019 ديسمبر) (13

تقرر ما يلي):
بائع) إلى  الشركة  هدف  تغيير 
لبيع) مخزن  املسأعملة،) السيارات 

السيارات.
األسا�شي) القانون  تحديث 

للشركة.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار)
 (019 ديسمبر) (18 بأاريخ) البيضاء)

تحت رقم)3979)7.
455 P

EXPRESS DENTAIRE
SARL

بأاريخ  بمقأ�شى عقد عرفي حرر 
تقرر) بالدار البيضاء) ((0(1 فبراير) (8

ما يلي):
شراء) إلى  الشركة  هدف  توسيع 
املعدات)  2يع  اسأيراد  تصدير 
االستهالكية) الأقنية  املواد  الطبية 

 األجهزة الطبية.
األسا�شي) القانون  تحديث 

للشركة.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار)
البيضاء)بأاريخ)16)مارس)1)0))تحت)

رقم)7))770.
456 P

ALFIBRAMA
SARL AU

بأاريخ  بمقأ�شى عقد عرفي حرر 
البيضاء) بالدار  ((0(1 ديسمبر) (31

تقرر ما يلي):
النهائي) الأصفية  الحل  خأم 

للشركة.
من) املصفي  إعفاءه  ذمة  براءة 

مهمأه.
كأابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) الأجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بأاريخ)30 يونيو)))0))تحت)
رقم)6)96)8.

457 P

NRG BUREAUTIQUE
SARL AU

بأاريخ  بمقأ�شى عقد عرفي حرر 
البيضاء) بالدار  ((017 ديسمبر) (1(

تقرر ما يلي):
(: ب) الكائن  الشركة  فرع  إغالق 
زنقة بوركادم رقم)134)الفيليت الدار)

البيضاء.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار)
البيضاء)بأاريخ)6))تبريل)1)0))تحت)

رقم))77581.
458 P

 SAHEL PRODUIT
VETERINAIRE

SARL
بأاريخ) بمقأ�شى عقد عرفي حرر 

البيضاء) بالدار  ((0(0 نوفمبر) (16

تقرر ما يلي):

الصبار) مصطفى  السيد  قام 

حصة) (100 بأفويت) العلوي 

الشركة) في  يملكها  التي  اجأماعية 

لفائدة السيد الحدج بودراع.

قام السيد حمزة املحب بأفويت)

100)حصة اجأماعية التي يملكها في)

الشركة لفائدة السيد الحدج بودراع.

بودراع) الحدج  السيد  قبو5 

كشريك جديد بالشركة.

الشركة) رتسما5  برفع  القيام 

ليصبح)0.000)1)درهم.

للشركة) االجأماعي  املقر  تحويل 
حد) (6( رقم) (( الرجاء) تجزئة  إلى 

السوالم برشيد.

توسيع هدف الشركة إلى):

الصناعي) الألقيح  خدمة 

الوراثي  التشذيب)  الأحسين 

 الأقطيع.

الشمسية  التركيب) الطاقة 

 املعدات.

الأأكيد على تن السيدين مصطفى)

الصبار العلوي  حمزة املحب مسيرين)
للشركة ملدة غير محد دة مع قبو5)

ثالث) كمسير  بودراع  الحدج  السيد 

للشركة ملدة غير محددة.
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تأعامل الشركة مع جميع األبناك)
بإمضاء) املصرفية   املؤسسات 
الصبار) مصطفى  للسادة  مسأقل 
العلوي  حمزة املحب  الحدج بودراع)

ملدة غير محد دة.
األسا�شي) القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.
تم اإليداع القانوني بكل من كأابة)
الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار)
البيضاء)بأاريخ)5))مارس)1)0))تحت)
771793،) 2كأابة الضبط لدى) رقم)
بأاريخ ببرشيد  االبأدائية   املحكمة 

 19)ماي)1)0))تحت رقم)15175.
459 P

STE HOT FISH
SARL AU

 N° 17 Lot(Sidi(Abdellah, Secteur
Al(Fath, Laayayda - Salé

تأسيس شركة
املؤرخ) العرفي  العقد  بمقأ�شى 
))0)) املسجل) سبأمبر) (8 بأاريخ)
بالر2اط) ((0(( سبأمبر) (9 بأاريخ)
 RE(0((0039(44(046 تحت رقم)
النظام) تم  ضع  قد  (et CA38385
الخصائص) ذات  لشركة  األسا�شي 

الأالية):
 STE(:(التسمية  الصفة القانونية
شركة ذات) (HOT FISH SARL AU

املسؤ لية املحد دة بشريك  حيد.
تجزئة) (،17 رقم) (: املقر االجأماعي)
الفأح،) قطاع  هللا،) عبد  سيدي 

العيايدة،)سال.
حرة) تجارة  (: االجأماعي) الهدف 
صنع الحلويات املنزلية  كل ما يأعلق)
عامة  االسأيراد) باملمون  2الطبخ 

 الأصدير.
 100.000 (: االجأماعي) الرتسما5 
حصة) (1000 إلى) مقسمة  درهم 
الذي) الغابة  عثمان  السيد  يمألكها 
تسندت إليه مهام التسيير ملدة غير)

محددة.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم   قد 
بسال) االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم)39683)بأاريخ)7))سبأمبر)
السجل) رقم  تحت  ))0)) قيدت 

الأجاري رقم)36799)بسال.
460 P

STE ARGANIC GROUP
SARL

 Secteur 11 Bloc(C(Villa 2 Hay
Riad - Rabat

تصفية الشركة
االسأثنائي) املحضر  بمقأ�شى 
(،(0(( يوليو) ((0 بأاريخ) املؤرخ 
تغسطس) ((6 بأاريخ)  املسجل 
رقم) تحت  بالر2اط  ((0((
 R E 2 0 2 2 0 0 3 7 1 6 2 2 0 4 6 ,
مصفي) قرر  (،OR(8451/(0((
 SIBLINI HASSAN السيد) الشركة 

MUSTAPHA)ما يلي):
تصفية الشركة.

بكأابة) القانوني  اإليداع  تم   قد 
الأجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بأاريخ) (1(9(058 بالر2اط تحت رقم)

8))سبأمبر)))0).
461 P

 STE RABAT SALE TEMARA
PRESTATIONS

SA
املقر :  الية جهة الر2اط سال 

القنيطرة، الكائنة بشارع موالي 
سليمان

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
 (0(( سبأمبر) ((9 بأاريخ) الر2اط،)
قد تم تأسيس شركة مجهولة االسم)

بالخصائص الأالية):
من) الغرض  (: االجأماعي) الهدف 
لنفسها ت  نيابة عن) سواء) الشركة،)
بمفردها ت  باالشتراك) تطراف ثالثة،)
ت  الشراكة مع اي شخص،)في املغرب)

كما في تي بلد آخر،)ما يلي):
مجمع) تدبير  اسأغال5  إنعاش 
تسويق املنأجات الفالحية  الغذائية)
سال  الصخيرات) الر2اط  لعماالت 

تمارة)؛
تدبير  اسأغال5 عصري للمجازر)

 ملرفق نقل اللحوم)؛
مخألف) تدبير  اسأغال5 
الأجهيزات  املرافق الأابعة للمرافق)

تعاله،) تحسين جودة خدماتها)؛
القيام بجميع األعما5  األنشطة)

الأجارية ذات الصلة املباشرة ت  غير)
املباشرة بغرض الشركة.

املدة):)99)سنة من يوم تسجيله في)
السجل الأجاري للر2اط برقم)3)1 163.

تحديد) تم  (: الشركة) رتسما5 
درهم) (10.000.000 رتس املا5 بمبلغ)
بقيمة) سهم  (100.000 إلى) مقسمة 
1)إلى) 100)درهم لكل منها مرقمة من)

100.000)سهم.
سال) الر2اط  جهة  :) الية  املقر)
موالي) بشارع  الكائنة  القنيطرة،)

سليمان.
رئيس مجلس اإلدارة

ملجلس) رئيسا  الشركة  عينت 
اإلدارة

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)
التسجيل) تاريخ  من  تبأدئ  األ لى 
الأجاري للر2اط) الشركة في السجل 

إلى غاية)31)ديسمبر)))0).
لأكوين) (%5 :)سيأم تخذ) الفوائد)

صند ق االحأياط القانوني.
اإليداع القانوني):)محفوظ بالسجل)
الأجاري للر2اط بأاريخ)30)سبأمبر)))0) 

برقم)68)9)1.
462 P

STE ADDICH FRERES
ش.م.م

رتسمالها االجأماعي : 1.000.000
مقرها االجأماعي : شارع محمد 

الخامس عمارة  C شقة رقم 6
الطابق الثاني كارفور -   رزازات

 تأسيـــس 
بمقأ�شى عقد مؤرخ بمراكش يوم))
تم  ضع القانون) ((0(( 4)تغسطس)
األسا�شي لشركة محد دة املسؤ لية)

ذات السمات الأالية):)
 STE ADDICH (: التسمية)

.FRERES – S.A.R.L
الهدف):))-)مقا 5 في تشغا5 البناء))
العمليات) جميع  عامة   2صفة 
املالية،)الصناعية،)الأجارية،) العقارية)
 التي لها عالقة بشكل مباشر ت  غير)

مباشر باألهداف املحددة سابقا.

محمد) شارع  (: االجأماعي) املقر 
الخامس عمارة))C)شقة رقم)6)الطابق)

الثاني كارفور)-)) رزازات.
من) ابأداء) سنة  (99 (: املـدة)

تأسيسها النهائي.
الرتسما5 اإلجأماعي):)1.000.000 
حصة) (1.000 إلى) مقسم  درهم 
1.000)درهم لكل) اجأماعية من فئة)
 احدة،)حررت بكاملها  منحت مقابل)

الشركاء)على الشكل الأالي:
السيد))عديش محمد شريك ب)))):)))

400)حصة)؛
السيـدة عديش نعيمة شركة ب)):)))

300)حصة)؛
السيدة عديش تودة شريـكة ب)):))))

300))حصة.
السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)
عديش نعيمة مسيرة للشركة  السيد)
عديش محمد كمشارك في التسيير،)

ملدة ثالث سنوات.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)دجنبر).
اإليـداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبأدائية) املحكمـة  لـدى  القانوني 
بورزازات بأاريخ)17)تغسطس)))0).

ملخص قصد النشر

463 P

 STE D’EDITION
 DE PRODUCTION

 INDUSTRIELLE ET DE
DISTRIBUTION

SEPID SARL AU
شركة ذات املسؤ لية املحد دة 

بشريك  احد
مقرها االجأماعي : تجزئة رقم 118 

الحي الصناعي مجاط مكناس
رتسمالها : 000 1000 درهم 

العام) الـــجــمــع  محضر  بمقأ�شى 
 (0(( يونيو) (17  الغير العادي بأاريخ)
 D’EDITION DE لشركة)
 PRODUCTION INDUSTRIELLE
 ET(DE(DISTRIBUTION(»SEPID(«
SARL AU)تم الأقرير  املصادقة على)

ما يلي):
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طرف) من  حصة  (4900  هب)

السيد سيب املصطفى  السيد سيب)

سعيد لفائدة السيد سيب رشيد.

سعيد) مدني  السيد  اسأقالة 

 السيدة امها ش كريمة من التسيير.)

األنصاري) الفياللي  السيد   تعيين 

تحمد مسير غير شريك.

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات املسؤ لية املحد دة)

إلى شركة ذات املسؤ لية املحد دة)

بشريك  احد.))

تعديل القانون األسا�شي للشركة.

باملحكمة) تـــــم  القانوني  اإليــــــداع 

 3303 الأجارية بمكناس تــحـــت رقم)

بأاريخ)13)سبأمبر)))0). 

464 P

 STE MANAGEMENT

 INGENIERIE DE

 DEVELOPPEMENT DE

 FORMATION ET AGRI

CONSULTING

» MIDFAC «

  شركة ذات املسؤ لية املحد دة

مقرها االجأماعي : 46 شارع املنظر 

الجميل رتس اغيل مكناس

رتسمالها :   000 780 درهم

بـــــمـــقـــأـــضـــى محضر الجمع الـــــعــــام)

 (0(( يونيو) ((0 الغير العادي بأاريخ)

الأقرير) MIDFAC SARLتم  لشركة)

 املصادقة على ما يلي):)

رفــــــع رتسما5 الشركة من)0.000) 

درهــــــم إلـــــى)780.000)درهم.)

تعديل القانون األسا�شي للشركة.

باملحكمة) تـــــم  القانوني  اإليــــــداع 

  3410 الأجارية بمكناس تــحـــت رقم)

بـــــأــــاريــــــخ)1))سبأمبر)))0).

465 P

ENTREPRISE BIDOUD
SARL AU

شركة ذات مسؤ لية محد دة 
بشريك  حيد

رتسمالها 500.000.)) درهم
مقرها االجأماعي : كلم ) طريق 

مكناس الجماعة القر ية بن صميم 
ازر 

بـــمـــقـــأـــضـــى محضر الجمع الـــعـــام)
 (0(( يونيو) ((7 االســـأــثـــنـــائي بأاريخ)
 ENTREPRISE BIDOUD لشركة)
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 
(: مــقــرهـــا االجـــأــمــاعـــي)  بشريك  حيد 
الجماعة) مكناس  طريق  (( كلم)
القر ية بن صميم ازر ،)تــم الــأــقــريــر)

 الــمــصــادقــة عــلــى مــا يلي):
الحي) (: من) الشركة  مقر  تحويل 
إلى) ازر   خنيفرة  طريق  الصناعي 
))طريق مكناس) العنوان الأالي):)كلم)

الجماعة القر ية بن صميم ازر .
تعديل القانون األسا�شي للشركة.)
باملحكمة) تـــــــم  القانوني  اإليـــداع 
 3409 الأجارية بمكناس تــحــت رقم)

بــــأــــاريــــــخ)1))سبأمبر)))0).
466 P

 STE MOUNA DESIGN
HOME

SARL 
  شركة ذات املسؤ لية املحد دة
مـــقــــرهــــــا االجــــأـــمــاعــــي: الأوسيع 4 
رقم ا10 ا11 الزرهونية مكناس
رتسمالها : 000 6500   درهم

العام) الجمع  محضر  بـــــمـــقـــأـــضـــى 
 (0(( ماي) (30 بأاريخ) العادي  الغير 
 MOUNA DESIGN HOME(لشركة
على) الأقرير  املصادقة  تم  (SARL 

ما يلي):)
رفع رتسما5 الشركة من)600.000 

درهــــــم إلى)1.000.000)درهـــــم.)
تعديل القانون األسا�شي للشركة.

باملحكمة) تـــــم  القانوني  اإليــــــداع 
الــــأـــجـــاريــــة بمكناس تــحـــت رقم)64)3  

بـــــأــــاريــــــخ)8)سبأمبر)))0).
467 P

مكأب األسأاذ بناني محمد

موثق بالدار البيضاء

الهاتف):))0/ 01 16 45 ))0

شركة إيمو أساس

ش.م.م ذات الشريك الوحيد

IMMO ASSAS SARL AU

رتسمالها : 300.000 درهم

مقرها االجأماعي : الدار البيضاء، 

10 شارع الحرية، الطابق الثالث، 

الشقة رقم 6، حي تلزاس لورين، 

سيدي بليوط

مصادقة  اسأقالة املسير السيد 
كريم الجاري 

الأوثيقي) املحضر  بمقأ�شى  (- (1

لشركة) العادي  غير  العام  للجمع 

»إيمو تساس«)ش.م.م ذات الشريك)

 (0(( تغسطس) (30 بأاريخ) الوحيد 

ت دعت) منه  تصلية  نسخة  الذي 

بأاريخ) بناني  محمد  األسأاذ  بمكأب 

30)تغسطس)))0))فإن الجمع العام)

اقر ما يلي):

املصادقة على البيع الحامل للرقم)

موضوع) ((0((/131 رقم) الترتيبي 

الرسم العقاري)0.700)01/1.

الأوثيقي) املحضر  بمقأ�شى  (- ((

لشركة) العادي  غير  العام  للجمع 

»إيمو تساس«)ش.م.م ذات الشريك)

 (0(( سبأمبر) ((0 بأاريخ) الوحيد 

ت دعت) منه  تصلية  نسخة  الذي 

بأاريخ) بناني  محمد  األسأاذ  بمكأب 

تقر) الجمع  فإن  ((0(( سبأمبر) ((0 

ما يلي):

الجاري) كريم  السيد  اسأقالة 

»إيمو تساس«)ش.م.م) املسير لشركة)

ذات الشريك الوحيد  إعطائه إبراء.

الأجاري) بالسجل  الأقييد  رقم 

.3504(7
مقأطف  2يان

ذ.)محمد بناني

468 P

MARACANA TRANS
ش.م.م

رتسما5 : 40.000 درهم

املقر االجأماعي : حي الجديد، شارع 

فلسطين، رقم 1)، جرادة

العام) الجمع  محضر  بموجب 

 (0(( 8)تغسطس) االسأثنائي بأاريخ)

تقرر ما يلي):

1)-)إضافة األنشطة):

نقل البضائع لحساب الغير)؛

النقل الد لي بالسيارات للبضائع)

 األمأعة غير املصاحبة.

))-)تعيين املسير):

تم تعيين السيد محمد بلخيري،)

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم)FH43430)كمسير  حيد للشركة)

ملدة غير محد دة.

3)-)تعيين املسؤ 5 على األنشطة):

تم تعيين السيدة اكرام الرز كي،)

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحاملة 

عن) كمسؤ لة  (FH6(498 رقم)

األنشطة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

سبأمبر) (14 بأاريخ) بوجدة  الأجارية 

))0))تحت رقم)691).
املسير

469 P

MEUBLES DE ESPANA
ش.م.م

رتسما5 : 10.000 درهم

املقر االجأماعي : 71 إقامة 

الأكأيف، جرادة

العام) الجمع  محضر  بموجب 

االسأثنائي املنعقد بأاريخ)10)تغسطس)

))0))تقرر ما يلي):

املصادقة على حسابات الأصفية)

 التشطيب الكلي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

سبأمبر) (15 بأاريخ) بوجدة  الأجارية 

))0))تحت رقم)1399.

470 P
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STE WALD WORLD WIDE
SARL AU
تأسيس

بمقأ�شى عقد عرفي مسجل) (- (1
بميدلت بأاريخ)14)سبأمبر)))0)،)تم)
 ضع القانون األسا�شي للشركة ذات)
بشريك  حيد) املحد دة  املسؤ لية 

ذات املميزات الأالية):
 STE WALD WORLD(:(التسمية

.WIDE SARL AU
ت ) املعدني  االسأغال5  (: الهدف)

الأعدين،)االسأيراد  الأصدير.
تازة،) زنقة  (5( (: االجأماعي) املقر 

ايت الربع،)ميدلت.
يوم) من  ابأداء) سنة  (99 (: املدة)
الأأسيس النهائي للشركة ما عدا في)

حالة الفسخ املسبق ت  الأمديد.
رتسما5 الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 
100)درهم للحصة الواحدة،)اكأأبت)

كالأالي):
1000)حصة للسيد سليم  الد.

الشركة) تسيير  يأولى  (: التسيير)
السيد سليم  الد ملدة غير محددة.

السنة االجأماعية):)تبأدئ في فاتح)
كل) من  ديسمبر  (31 في) يناير  تنأهي 

سنة.
-)تم اإليداع القانوني بمصلحة) ((
كأابة الضبط لدى املحكمة االبأدائية)
 (0(( سبأمبر) ((3 بأاريخ)  بميدلت 
السجل) رقم  ((0((/(3( رقم)

الأجاري)95)3.
471 P

STE MISSTRAD
SARL AU

RC(N° 1627
التشطيب النهائي من السجل 

الأجاري
الأصفية النهائية للشركة

العام) الجمع  محضر  بمقأ�شى 
االسأثنائي املنعقد بأاريخ)15)تغسطس)
تقرر) تعاله،) املذكورة  للشركة  ((0(( 

ما يلي):

السجل) من  النهائي  التشطيب 

الأجاري)؛

الأصفية النهائية للشركة.

كاتب) لدى  القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبأدائية بميدلت)

تحت) ((0(( سبأمبر) (((  بأاريخ)

رقم)8))/))0).

472 P

ائأمانية الفا�شي

تجزئة سلمى،)إقامة الناصرية،)عمارة)9/8 

الشقة)15،)تابريكت،)سال

الهاتف):)00 8) 86 0537

الفاكس):)55 )4 85 0537

مقهى سليمان
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

رقم السجل الأجاري 9)56)1 تمارة

بمقأ�شى الجمع العام الغير العادي)

املؤرخ بأمارة بأاريخ)1))ماي)019))تم)

اآلتي):

تصفية الشركة)»مقهى سليمان«.

مهدي) الغا ي  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

(: للأصفية) املقر االجأماعي  حدد 

تمارة،)8)حي األندلس،)شارع مورسيا.

القانوني قد تم لدى) إن اإليداع 

املحكمة االبأدائية بأمارة يوم)7)ماي)

019))تحت رقم)1879.
املسير

473 P

جي إس إي بي املغرب
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 

تم) قد  بالر2اط  ((0(( سبأمبر) (6

تأسيس شركة ذات املسؤ لية املحد دة)

التي تحمل الخصائص الأالية):

التسمية):)»جي إس إي بي املغرب«.

تنظيم) (: االجأماعي) الهدف 

العامة  الخاصة،) مناسبات  جميع 

اسأيراد) اإلدارية،) االستشارات 

 الأصدير.

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤ لية املحد دة.

5)شارع فكيك،) (: املقر االجأماعي)

شقة)9،)الطابق)3،)حسان،)الر2اط.

الرتسما5 االجأماعي):)حدد رتسما5)

درهم موزعة إلى) (10.000 الشركة في)

 100 بقيمة) اجأماعية  حصة  (100

بالكامل) إصداره  تم  للحصة  درهم 

 توزيعه على النحو الأالي):

خالد الوردي)50)حصة)؛

فاطمة الزهرة الناجي)50)حصة.

التسيير):)

السيد خالد الوردي،)رقم البطاقة)

 58 ب) القاطن  (BL7(677 الوطنية)

حي النهضة)1)إضافي،)الر2اط.

الناجي،) الزهرة  فاطمة  السيدة 

 AD993(3 الوطنية) البطاقة  رقم 

1)إضافي،) 58)حي النهضة) القاطن ب)

الر2اط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

سبأمبر) ((7 الأجارية بالر2اط بأاريخ)

الأجاري) السجل  رقم  تحت  ((0((

.163059

474 P

 QATAR NATIONAL HOTELS

COMPANY - MOROCCO
QNHC SARL AU

ش.م.م

تحويل املقر االجأماعي
املسير) قرار  محضر  بموجب  (- (I

تم) ((0(( في فاتح تغسطس) املؤرخ 

اتخاذ القرار الأالي):

للشركة) االجأماعي  املقر  تحويل 

(،19 إقامة األبرا الشقة) من طنجة،)

إلى) الر داني  ساحة  فلوريدا،) زنقة 

الكبير،) جبل  الأازي،) قصر  طنجة،)

مرشان.

بكأابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

الأجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

 (0(( سبأمبر) ((8 بأاريخ) بطنجة 

تحت رقم)57807))سجل تجاري.
مقأطف للنشر  البيان

475 P

IT TECH SUPPORT
SRL

رتسمالها : 00) ليو ر ماني
 BULEVARDUL : مقرها االجأماعي
 PIPERA, NR 198C, O(CAMERA,
 BLOC(C3, SCARA(C, AP 6 JUDET
ILFOV(VOLUNTARI- ROMANIE

إنشاء فرع تابع لشركة تجنبية
الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر) (،(0(( سبأمبر) ((( في) املؤرخ 
باملغرب) للشركة  تابع  فرع   إنشاء)

كما يلي):
 IT TECH SUPPORT (: التسمية)

.succursale
تابع) فرع  (: القانونية) الصفة 

لشركة تجنبية.
الرزاق) عبد  السيد  (: املسير)
لبطاقة) الحامل  املخوخي،) البوكيلي 
 A711786 رقم) الوطنية  الأعريف 
 الذي لديه الصالحية لإلمضاء)تجاه)

البنك ت  غيره.
املقر االجأماعي):)ملأقى زنقة بهت)
  ادي سبو،)عمارة)8،)شقة)1)تكدا5)

10090)-)الر2اط.
الهدف االجأماعي):)سيقوم الفرع)
الشركة  تحديدا) نشاط  بنفس 
تقديم) املعلوماتية،) بالبرمجة 
تنشطة) من  االستشارات  غيرها 

تأعلق باملعلوميات.
الأجاري) السجل  في  الأقييد  تم 

تحت رقم)985)16.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
سبأمبر) ((3 الأجارية بالر2اط بأاريخ)

))0))تحت رقم)9097)1.
476 P

BERRADI TRANSFERT
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة بشريك  حيد
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 
))0))تم  ضع القانون)  14)سبأمبر)
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
التي) بوحيد  بشريك  محد دة 

خصائصها كالأالي):
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 BERRADI« شركة) (: التسمية)
بشريك) ش.م.م  (»TRANSFERT

 حيد.
الهدف):) كالة تحويل األموا5.

توفير الخدمة اإللكتر نية.
تشغيل الطباعة  املخزن الكأب.

املقر االجأماعي):)حي العدير تجزئة)
النهضة)1)رقم)370) زان.

من تاريخ) سنة ابأداء) (99 (: املدة)
تأسيسها.

100.000)درهم مجزت) رتس املا5):)
100)درهم) 1000)حصة من فئة) إلى)

محررة كلها في اسم):
 1000 ( (: برا�شي) جال5  السيد 

حصة.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
السيد جال5 برا�شي ملدة غير محددة)
مع جميع الصالحيات لتسيير الشركة.
األر2اح) تحديد  بعد  (: األر2اح)
لأكوين) (%5 تقأطع) الصافية 

االحأياطي القانوني.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
بوزان) االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم) ((0(( سبأمبر) ((( بأاريخ)

3764)السجل الأجاري رقم)001).
477 P

ABRAM شركة
ش.م.م بشريك  حيد
توسيع نشاط الشركة

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
 (0(( تغسطس) ((3 بأاريخ) املنعقد 
»ABRAM« ش.م.م  للشركة املسماة)
بشريك  حيد رتسمالها 10.000 درهم 
 مقرها االجأماعي حي الحدادين زنقة 

بغداد رقم 7)  زان تقرر ما يلي :
1 - توسيع نشاط الشركة بإضافة 

مقا لة تعما5 الري بمياه الشرب.
األسا�شي  النظام  تحيين   -  (

للشركة.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
بوزان  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
))0) تحت رقم  3) سبأمبر  بأاريخ 

3768 مسجلة تحت رقم 477.
478 P

ARCHIPEDIA شركة
ش.م.م بشريك  حيد

تحويل املقر االجأماعي للشركة
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

 (0(( تغسطس) ((6 بأاريخ) املنعقد 

(»ARCHIPEDIA« املسماة) للشركة 

رتسمالها) بشريك  حيد  ش.م.م 

االجأماعي) درهم  مقرها  (90.000

حي الحدادين شارع بئر تنزران عمارة)

بعالش رقم)98) زان تقرر ما يلي):

»حي) من  الشركة  مقر  نقل 

عمارة) تنزران  بئر  شارع  الحدادين 

بعالش رقم)98) زان«)إلى)»حي العدير)

شارع حمان الفأواكي عمارة الهال ي)

الطابق األ 5 املكأب رقم)13) زان«.

تحيين  مالئمة القانون األسا�شي 

للشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بوزان  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

))0) تحت رقم  3) سبأمبر  بأاريخ 

.3767

479 P

ALAOUDANE شركة
ش.م.م

رتسما5 : 80.000 درهم

املقر االجأماعي : د ار الريحيين 

جماعة مصمودة إقليم  زان

فسخ الشركة
تسمية املصفي

االسأثنائي) العام  الجمع  إن 

قد) ((0(( سبأمبر) (6 املنعقد بأاريخ)

قرر ما يلي):

فسخ الشركة قبل األ ان ابأدائ 

من هذا الأاريخ.

تعيين السيد عبد االله مجد بي 

كمصفي للشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بوزان  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

))0) تحت رقم  19 سبأمبر  بأاريخ 

.3763

480 P

FRESHEX
SARL

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 
قد تم) بالر2اط،) ((0(( سبأمبر) ((6  
 ضع القانون األسا�شي لشركة تحمل)

الخصائص الأالية):
.FRESHEX SARL AU(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
املسؤ لية املحد دة.

االسأيراد) (: االجأماعي) الهدف 
 الأصدير.
الأجارة.

درهم) (100.000 (: املا5) رتس 
مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 
الواحدة موزعة على) للحصة  درهم 

الشكل الأالي):
 500 (: جبري) اسماعيل  السيد 

حصة.
 500 (: السيد موالي رشيد جبري)

حصة.
املجموع):)1000)حصة.

من) ابأداء) سنة  (99 (: املدة)
الأأسيس النهائي.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 
ما) سنة  كل  من  ديسمبر  (31 ( إلى)
تاريخ) من  تبأدئ  األ لى  السنة  عدا 

التسجيل.
رقم) ج  بلوك  (: االجأماعي) املقر 
الطابق الثالث ديور الحومر حي) (8(

يعقوب املنصور الر2اط.
املسير):)السيد اسماعيل جبري.

(: الأجاري) بالسجل  الأقييد  رقم 
.1631(5

باملحكمة) (: ( القانوني) اإليداع  تم 
الأجارية بالر2اط تحت رقم)69)9)1 

بأاريخ)30)سبأمبر)))0).
481 P

IL TRAVERTINO
SARL

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 
قد تم) بالر2اط،) ((0(( سبأمبر) (((  
 ضع القانون األسا�شي لشركة تحمل)

الخصائص الأالية):

 IL TRAVERTINO (: التسمية)
.SARL AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
املسؤ لية املحد دة.

اسأغال5) (: االجأماعي) الهدف 
الرخام) شراء) 2يع  املحاجر،)
املأنوعة،) البناء) تعما5   الجرانيت،)
تعدين) معدات  اسأيراد  تصدير 

 معالجة الرخام.
درهم) (100.000 (: املا5) رتس 
مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 
الواحدة موزعة على) للحصة  درهم 

الشكل الأالي):
السيدة مينة الرامي):)340)حصة.
(: حمديوي) الرحمن  عبد  السيد 

330)حصة.
السيد نيكوال بور ):)330)حصة.

املجموع):)1000)حصة.
من) ابأداء) سنة  (99 (: املدة)

الأأسيس النهائي.
يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 
ما) سنة  كل  من  ديسمبر  (31 ( إلى)
تاريخ) من  تبأدئ  األ لى  السنة  عدا 

التسجيل.
رقم) ج  بلوك  (: االجأماعي) املقر 
الطابق الثالث ديور الحومر حي) (8(

يعقوب املنصور الر2اط.
املسير):)السيدة مينة الرامي.

(: الأجاري) بالسجل  الأقييد  رقم 
.1631(7

باملحكمة) (: ( القانوني) اإليداع  تم 
الأجارية بالر2اط تحت رقم)70)9)1 

بأاريخ)30)سبأمبر)))0).
482 P

PEARL PERFUM
بير5 بيرفوم

شركة ذات مسؤ لية محد دة
رتسمالها 00.000) درهم

املقر االجأماعي : زا ية زنقة 16 
نوفمبر  ابن سينا، عمارة 40، محل 

رقم 1، تكدا5، الر2اط
السجل الأجاري رقم 97801 - 

الر2اط
حل مسبق للشركة
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العام) الجمع  ملحضر  تبعا  (- (1

قرر شركاء) (،(0(( يونيو) (30 بأاريخ)

شركة)»PEARL PERFUM«)ما يلي):

للشركة) املسبق  بالحل  العمل 

من)  إحالتها للأصفية الحبية ابأداء)

هذا اليوم.

املسيرين  منحهم) مهام  إنهاء)

اإلبراء)الأام  النهائي ملدة تسييرهم.

تعيين كل من):

حمدي،) عائشة  السيدة  (- (1

بوجدة،) مزدادة  الجنسية،) مغر2ية 

قاطنة) (،1960 يوليو) (3 بأاريخ)

زنقة) (،5( السوي�شي،) بالر2اط،)

الجميل،) املنظر  تجزئة  لخصاص،)

للأعريف) الوطنية  للبطاقة  حاملة 

.F145196(رقم

السيدة إلهام فوقلة،)مغر2ية) (- ((

بأاريخ) بوجدة،) مزدادة  الجنسية،)

بالر2اط،) قاطنة  (،1973 سبأمبر) (9

السوي�شي،)1،)شارع محمد السادس،)

للبطاقة) حاملة  مبر كة،) تجزئة 

.BK88199(الوطنية للأعريف رقم

كمصفيأين للشركة،)كلفأا بصفة)

تطبيقا) منفردة،) بصفة  ت   مشتركة 

للقانون،)بأصفية الشركة.

بالر2اط،) الأصفية  مقر  تحديد 

نوفمبر  ابن) (16 زنقة) زا ية  تكدا5،)

سينا،)عمارة)40،)محل رقم)1.

بكأابة) القانوني  اإليداع  تم  (- ((

الأجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

 (0(( سبأمبر) ((( بأاريخ) بالر2اط 

تحت رقم)7)90)1.

بأعديل) الأصريح  -) ضع  (3

السجل الأجاري بكأابة الضبط لدى)

بأاريخ بالر2اط  الأجارية   املحكمة 

 744( ))0))تحت رقم)  )))سبأمبر)

من السجل الترتيبي.
من تجل النشر  اإلشهار

املصفون

483 P

SOLARIS PARTICIPATIONS
سوالريس بارتيسيباسيون

شركة مساهمة
رتسمالها 300.000 درهم

املقر االجأماعي : 15، زنقة تطوان، 

حسان، الر2اط

السجل الأجاري رقم 1)1485 - 

الر2اط

عدم حل الشركة
1)-)في جلسأه املنعقدة بأاريخ))1 

سبأمبر)))0)،)قرر الجمع العام غير)

املادة) ملقأضيات  العادي،) تطبيقا 

357)من القانون)17-95)املؤرخ في)30 

تغسطس)1996،)عدم الحل املسبق)

للشركة رغم تن الوضعية الصافية)

ربع) من  تقل  تصبحت  للشركة 

الرتسما5 االجأماعي  2الأالي مواصلة)

النشاط.

بكأابة) القانوني  اإليداع  تم  (- ((

الأجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

 (0(( سبأمبر) ((( بأاريخ) بالر2اط 

تحت رقم)8)90)1.

بأعديل) الأصريح  -) ضع  (3

السجل الأجاري بكأابة الضبط لدى)

 (( املحكمة الأجارية بالر2اط بأاريخ)

من) (7443 تحت رقم) ((0(( سبأمبر)

السجل الترتيبي.
من تجل النشر  اإلشهار

املمثل القانوني

484 P

REAL ESTATE PARTNER
شركة ذات مسؤ لية محد دة

رتسمالها 10.000 درهم

املقر االجأماعي : ملأقى شارع 

عكراش  زنقة تبو تيوب األنصاري، 

السوي�شي، الر2اط

السجل الأجاري رقم 85735 - 

الر2اط

عدم حل الشركة
العام) الجمع  ملحضر  تبعا  (- (1

قرر شركاء) (،(0(( سبأمبر) (8 بأاريخ)

(،»REAL ESTATE PARTNER«(شركة

من (86 املادة) ملقأضيات   تطبيقا 

فبراير) (13 املؤرخ في) (96-5 القانون) (
للشركة) املسبق  الحل  عدم  (،1997
رغم تن الوضعية الصافية للشركة)
الرتسما5) ربع  من  تقل  تصبحت 
االجأماعي  2الأالي مواصلة النشاط.

بكأابة) القانوني  اإليداع  تم  (- ((
الأجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
 (0(( سبأمبر) ((8 بأاريخ) بالر2اط 

تحت رقم)9184)1.
بأعديل) الأصريح  -) ضع  (3
السجل الأجاري بكأابة الضبط لدى)
بأاريخ بالر2اط  الأجارية   املحكمة 

 7606 ))0))تحت رقم)  8))سبأمبر)
من السجل الترتيبي.

من تجل النشر  اإلشهار
املمثل القانوني

485 P

 GUEMASSA GREEN  
METALLURGY

شركة مساهمة
رتسمالها 50.000.000 درهم

توين سانتر، برج »ت«، زا ية شارع 
الزرقطوني  شارع املسيرة الخضراء، 

املعاريف - الدار البيضاء
السجل الأجاري 556455

الأأسيس
في مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 
النظام) تم  ضع  ((0(( يوليو) ((1  
مميزاتها) مساهمة  لشركة  األسا�شي 

كما يلي):
 GUEMASSA GREEN(:(التسمية

.METALLURGY
الشكل):)شركة مساهمة.

املعالجة  الأحويل من) (: الغرض)
في) العمليات،) الأجارة  خال5 جميع 
جميع الخامات  املعادن،) منأجاتها)

الثانوية  سبائكها.
املعادن) تنواع  جميع  تثمين 

 املخلفات ا  النفايات.
إنأاج املعادن الثمينة  غيرها من)

املعادن الغير الحديدية.
األعما5  الدراسات) جميع 
املعدنية  الأعدينية،) الهندسة)
املدنية،) البناء،) الهندسة

) الخدمات.)معالج مخصصة لصالح)
تنواع) لجميع  ثالثة  تخرى  تطراف 

الخامات  املخلفات  النفايات.
في) عموما  الصناعة  الأجارة 
الأعدين،) تشكا5  جميع  منأجات 
 كذلك منأجاتها الثانوية  مشأقاتها.

جميع) عن  البحث  الأنقيب 
املعدنية  دراستها) الر اسب 

 اسأغاللها.
بشكل) املعادن  تجارتها  صناعة 
الثانوية) منأجاتها  عام  كذلك 

 مشأقاتها.
تصميم  حيازة  دراسة  اسأغال5)
 الأناز5 بأي شكل من األشكا5 عن)
الأجارية  2راءات) العالمات  جميع 
االختراع  العمليات  االختراعات)
ذات الصلة املباشرة ت  غير املباشرة)

باألنشطة تدناه.
كل) في  تشكالها  بجميع  املشاركة 
الشركات ت  الصناعات ت  الأجارات)
املذكورة) األشياء) من  بأي  املأعلقة 

تعاله.
جميع العمليات من تي)  عموما،)
بأحد من األغراض) املرتبطة  طبيعة 

املذكورة تعاله.
املدة):)99)سنة.

برج  سانتر،  توين  (: الشركة) مقر 
الزرقطوني  شارع  شارع  زا ية  »ت«، 
الدار   - املعاريف  الخضراء،  املسيرة 

البيضاء.
تحديد  تم   : الشركة  رتسما5 
رتسما5 الشركة في مبلغ 50.000.000 
درهم املقسم إلى 500.000 سهم من 
لكل  درهم   100 بقيمة  فئة  احدة 

سهم تحرر بقيمة الربع.
الشركة  إدارة  يأولى   : اإلدارة 
 تسييرها مجلس إدارة مكون من 3 

إلى )1 مأصرفا.
عين النظام األسا�شي كمأصرفين 

ت ائل :
في  املزداد  الأومي،  عماد  السيد 
جنسية  من   ،1963 تغسطس   13
شارع   ،1( ب  القاطن  مغر2ية، 
الحامل   PH بونطواز  لوفيزيني 
 B480599 رقم  الوطنية  للبطاقة 

كورليس.
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شركة  تيرامنين،  تيفنوت  شركة 

املغربي  للقانون  خاضعة  مساهمة 
الكائن  685.000.) درهم،  رتسمالها 

مقرها بالدار البيضاء، توين سانتر، 

الزرقطوني  شارع  زا ية  »ت«،  برج 

املعاريف،  الخضراء،  املسيرة   شارع 

املقيدة بالسجل الأجاري تحت رقم 

1513 بالدار البيضاء، يمثلها السيد 

يوسف الحجام.

 METALLURGIE DE»

مساهمة  شركة   »L’ANTI ATLAS

رتسمالها  املغربي  للقانون  خاضعة 

مقرها  الكائن  درهم،   50.000.000

املحايطة،  الثاني،  الحسن  شارع 

 ،5 3، شقة  الخياطي، طابق  عمارة 
تار دانت، املقيدة بالسجل الأجاري 

8737 بأار دانت، يمثلها  تحت رقم 

السيد محمد  سيم الشرايبي.
مساهمة  شركة  ريمينيكس، 

رتسمالها  املغربي  للقانون  خاضعة 

مقرها  الكائن  درهم،   1(.9((.700

برج  سانتر،  توين  البيضاء،  بالدار 

الزرقطوني  شارع  شارع  زا ية  »ت«، 

املسيرة الخضراء، املعاريف، املقيدة 

بالسجل الأجاري تحت رقم 43811 

بالدار البيضاء، تمثلها السيدة نوا5 

الزين.

 2صفأه منأدبا للحسابات شركة 

»فيدار ك كرانت تورنأون«، املمثلة 

مكوار،  فيصل  السيد  طرف  من 

شركة مساهمة رتسمالها 1.000.000 

درهم، الكائن مقرها بالدار البيضاء، 

7، شارع ادريس السال ي 0160).

لالحأياطي   %5  : األر2اح  توزيع 

القانوني.

كل احأياطي إجباري.

النصيب  العامة  الجمعية  تحدد 

شكل  على  للمساهمين  املمنوح 
ر2يحات.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

سبأمبر   (6 بأاريخ  البيضاء  بالدار 

))0) تحت رقم 838979.

رقم  تحت  الشركة  تسجيل  تم 

لدى  الأجاري  بالسجل   556455

البيضاء  بالدار  الأجارية  املحكمة 

بأاريخ 6) سبأمبر ))0).
عن املسأخلص  البيانات

486 P

 OULED BOUAZZA PIECES

AUTO

شركة محد دة املسؤ لية 

رتسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي : 13 زنقة احمد 

املجاطي الطابق األ 5 رقم 8 

املعاريف الدار البيضاء

RC(N°556207

محرر) عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم) (1(-09-(0(( بأاريخ) بالبيضاء)

املسؤ لية) محد دة  شركة  تأسيس 

بالخصائص الأالية):

 OULED BOUAZZA (: التسمية)

PIECES AUTO

الصفة القانونية):)شركة محد دة)

املسؤ لية.)

بيع  شراء) (: االجأماعي) الهدف 

اجزاء) قطع السيارات املسأعملة.)

زنقة احمد) (13 (: املقر االجأماعي)

املجاطي الطابق األ 5 رقم)8)املعاريف)

الدار البيضاء.

املدة):)99)سنة.

درهم) (100.000 (: املا5) رتس 

اجأماعية) حصة  (1000 (5 مقسمة 

مكأتبة) للحصة،) درهم  (100 بقيمة)

إلى) (1  محررة بالكامل،) مرقمة من)

1000)موزعة كما يلي):

السيد تمين مسأقام)500)حصة

مسأقام) الرحمان  عبد  السيد 

500)حصة.

السنة االجأماعية):)من فاتح يناير)

الى)31)ديسمبر من كل سنة.

:)تم تعيين تمين مسأقام) التسيير)

مسير للشركة ملدة غير محددة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
بأاريخ البيضاء) للدار  ( (  الأجارية)

))0)-09-)))تحت رقم)838686.
لإلشارة  البيان

املسير)

487 P

 FIDUCIAIRE(AL(AMANA(&CIEL

CONSULTING-SARL

 SIEGE(SOCIAL(:(1,(RUE(Fath(Bnou

 Khaffane,(2éme(etage(-(Appt(3-(Belvédère

CASA

Tel: 05(((46888/0633131179

PATIS CHAUD
ش.م.م د  شريك  حيد 

تأسيس شركة
إنشاء) تم  ((7/09/(0(( بأاريخ)
املحد دة)) املسؤ لية  دات  شركة 

 خصائصها هي كالأالي):
 PATIS (: االجأماعية) التسمية 

CHAUD)ش.م.م د  شريك  حيد.
الهدف االجأماعي):)تهدف الشركة)

إلى):
)مخبزة.

مأجر الحلويات.
العمليات) جميع  عامة   2صفة 
الأجارية  الصناعية  األثاثية)
 العقارية   املالية املرتبطة مباشرة ت )
غير مباشرة باألهداف املعلنة ت  التي)

من شأنها تن تيسر إنماءها.)
 MAGASIN (: االجأماعي) املقر 
 3 APPT RDC ANDALOUS
 ERRAHMA GH 4 IMM 1( DAR

BOUAZZA)الدار البيضاء.
الشركة) تسيير  سيأم  (: التسيير)
بصفأه) (KATA ALI من طرف السيد)
محددة) غير  للشركة  ملدة  مسير 
الشركة) تعما5  بمخألف   سيقوم 
من إدارة   تنظيم بد ن تي قيود كما)
سيأم االعأماد على توقيعه في جميع)

الوثائق اإلدارية   البنكية.)
في) حدد  (: االجأماعي) الرتسما5 
إلى) مقسمة  درهم  (100.000 مبلغ)
1000)حصة اجأماعية من فئة)100 
درهم للواحدة تخصص على الشكل)

الأالي):

السيد)KATA ALI 1000)حصة.

محررة) حصة  (1000 املجموع)

بالكامل.)

دفع الشريك السيد)KATA ALI)ما)

مجموعه نقدا)100.000)درهم.)

املجموع):)100.000)درهم محررة)

بالكامل.

في) تبأدئ  (: االجأماعية) السنة 

اال 5 من يناير  تنأهي في)31)ديسمبر)

من كل سنة.

99)سنة تبأدئ) :)محددة في) املدة)

للشركة)) النهائي  تأسيس  يوم  من 

اال ان) قبل  الحل  حالة  باسأثناء)

عليه) املنصوص  الأأجيل  حالة  ت  

قانونيا.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 

رقم) تحت  البيضاء) للدار  الأجارية 

بأاريخ) الأجاري  لسجل  (556617

.(7/09/(0((
لإلشارة   الأنبيه)

املسير)

488 P

FIDUCIAIRE AL IZDIHAR SARL AU

574)شرف شارع عال5 الفا�شي مراكش

LE PETIT CORNER
SARL AU

تأسيس 
بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ)

))0)/03/08)بمراكش تقرر تأسيس)

املحد دة))) املسؤ لية  ذات  شركة 

بياناتها كالأالي):

  LE PETIT CORNER (: االسم)

SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤ لية محد دة ملسير  حيد.

)النشاط الأجاري):)

مقهى))التشغيل)

من تاريخ) سنة ابأداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.

الطابق األر�شي) (: املقر االجأماعي)

مبنى)19P)مراكش.
 100.000 (: الشركة) ما5  رتس 

درهم.
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ملدة غير محددة) (: الشركة) مسير 
السيد محمد امجد العسولي.

بالسجل) الشركة  تسجيل  ثم 
لدى) الضبط  بكأابة  ( الأجاري)
بأاريخ) بمراكش  الأجارية  املحكمة 

))0)/08/08)تحت رقم)8157)1. 
489 P

AMIYOU SERVICES
تأسيس شركة ذات اسم جماعي 

شريك  حيد
بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
(،(0(( سبأمبر) (09 بأاريخ) البيضاء)
تم تأسيس))شركة ذات اسم جماعي)

بشريك  حيد مميزاتها كالأالي):
 AMIYOU SERVICES(:(التسمية(((

sarl au
جميع انواع) بيع   شراء) (: الهـدف)

السلع النفطية.
)1،)زنقة سارية) (: املقر االجأماعي)
(-( 3.)بامليي) 3،)شقة) بنت زنيم،)طابق)

الدار البيضاء.
)املــــدة):)حددت مـدة الشركة في)99 

سنـة ابأـداء)من يـوم الأأسيـس.)
حدد) (: االجأماعي) الرتسما5  (
في) للشركة  االجأماعي  الرتسما5 
  1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000
حصة اجأماعية من فئـة)100)درهـم)
كلها) موزعـة  االجأماعية،) للحصة 
احمد) السيد  الوحيد  الشريك  على 
رضوان الشفيق الســاكن بالعنــوان):)
الخطابي،) السالم  عبد  زنقة  (،(3
(،1 شقة) (،1 طابق) القصر،) اقامة 
الدار البيضاء)-)رقم البطاقة الوطنية

.BE15168
السيد)) الشركة  يدير  (: التسيير)

احمد رضوان الشفيق.
من) تبأدئ  ( (: الحسابية) السنة 
31)ديسمبر من) فاتح ينايــر  تنأهي في)

كـل سنـة.)
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
يوم البيضاء) الدار  لوالية   الأجارية 
االيداع) رقم  ((0(( سبأمبر) (((

القانوني)838640. 
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ABOUT WOMEN
تبوت   من

إعالن بخصوص تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
 (0(( بأاريخ فاتح سبأمبر) بالبيضاء)
باملواصفات) شركة  تأسيس  تم 

الأالية:)
شركة محد دة املسؤ لية.

ABOUT WOMEN (: التسمية)
تبوت   من.

السكن األنيق) (: املقر اإلجأماعيي)
 1 الطابق) (( ديامان) مركز  (4 عمارة)

مكأب)4)عين الشق الدارالبيضاء.
الهدف اإلجأماعي):)

مركز الأجميل.
التسيير):)السيدة ناجي فد ى.

الرتسما5):)100000)درهم.
املدة):)99)سنة.

تم اإليداع القانوني:)لدى املحكمة)
بأاريخ بالدارالبيضاء)  الأجارية 
رقم) تحت  ((0(( سبأمبر) ((0  
بالسجل) التسجيل  تم  (838195

الأجاري تحت رقم)555863.
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 MASTER FOURNITURE
MAROC

شركــة ذات مسؤ ليـة محـد دة
بأاريخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
الدار) بوسكورة  (08/09/(0((
شركة) قوانين  إنشاء) تم  البيضاء،)

ذات مسؤ لية محد دة.
التسمية االجأماعية):)

 MASTER FOURNITURE
MAROC

)الهدف):))تهدف الشركة الى):
االسأيراد  الأصدير.

تصنيع  2يع جميع املواد املعدنية.)
الأجارة.

الأجارية،) العمليات  كل  عموما 
املنقولة) غير  ا   املنقولة  املالية 
مباشرة) غير  ت   مباشرة  املرتبطة 
بالهدف املذكور تعاله   التي تساهم)

في تنمية الشركة.

املقر االجأماعي):)تم تحديده في))8 
زنقة سومية إقامة شهرزاد)1)الطابق)

3)رقم)13)النخيل الدار البيضاء.

املدة):)حددت في)99)سنة.

في) حدد  (: االجأماعي) الرتسما5 

 1000 درهم مقسمة على) (100.000

كل  احدة) قيمة  اجأماعية  حصة 

كليا،) مقسمة محررة  درهم  (100 

كما يلي):

 500 بنحميدة) رشيد  السيد 

حصة.

 500 نصيب) اإلله  عبد  السيد 

حصة.)

املجموع)1000)حصة.

رشيد) السيد  عين  (: التسيير)

اإلله نصيب) بنحميدة  السيد عبد 

كمسيران للشركة ملدة غير محد دة.

بعين) يأخذ  (: االجأماعي) الأوقيع 

االعأبار توقيع السيد رشيد بنحميدة)

في جميع) اإلله نصيب   السيد عبد 

تعامالت الشركة.

باملحكمة) ( تم) (: القانوني) االيداع 

بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

السجل) رقم  ))0)/09/))) تحت 

الأجاري)556137. 
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AUBERGE KENZA شركة
شركة ذات مسؤ لية محد دة 

 شريك  حيد
رتسمالها : 100.000 درهم

املقر االجأماعي : د ار بنصباح 

اغواطيم تاحنا ت الحوز مراكش

تأسيس شركة محد دة املسؤ لية 
 ذات الشريك الوحيد

بناء)على عقد عرفي مبرم بمراكش)

تم  ضع) (،05/07/(0(( بأاريخ)

ذات) لشركة  األسا�شي  القانون 

محد دة   شريك  حيد،) مسؤ لية 

مميزاتها كالأالي):

    AUBERGE KENZA (: التسمية)

ش.م.م.ش. .

بنصباح) د ار  (: االجأماعي) املقر 

اغواطيم تاحنا ت الحوز مراكش.

:)حددت مدة الشركة في99  املدة)
تسجيلها) تاريخ  من  ابأداء) عاما 
بالسجل الأجاري ما لم يأم تمديدها)

ت  حلها قبل األ ان.
رياض.) ت   ضيافة  دار  (: الهدف) (
رائد تعما5 خدمات اإلقامة   تنشطة)

الترفيه السياحي.
الرتسما5):)حدد رتسما5 الشركة)
مقسم) درهم  (100.000 مبلغ) في 
 100.00 فئة) من  حصة  (1000 إلى)
درهم للحصة،)قسمت على الشركاء)

كما يلي:
 KOURTA AHMED السيد)
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

)E15906 - 1000)حصة.
السيد) تعيين  تم  (: التسيير)
KOURTA AHMED)الحامل للبطاقة)
كمأصرف) (،E15906( الوطنية رقم)

للشركة ملدة غير محد دة.)
من (: للشركة) املالية   السنة 
 01)يناير إلى غاية)31)ديسمبر من كل)

سنة.
اإليداع) تم  ( (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكمة الأجارية بمراكش)
رقم) تحت  (((/07/(0(( بأاريخ)
الترتيبي) الرقم  تحت  (،1380(3

7996،) الرقم الأحليلي)9)76)1.
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STE FIDAFCO SARL
COMPTABLE AGREE

GSM : 066( 55 1( 40 CASA

MONAIM LITAAMIR
 تأسيس شركة

بأاريخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم  ضع) بالبيضاء،) ((9-08-(0((
محد دة) لشركة  األسا�شي  القانون 
املسؤ لية تتسم بالخصائص الأالية):

 MONAIM« (: التسمية)
LITAAMIR«)ش.م.م.
الهدف االجأماعي):

)البناء) الأجهيز.
بريما) إقامة  (: االجأماعي) املقر 
 3 16)الطابق) 105)شقة) ت فيس رقم)
تقاطع شارع))مصطفى املعاني   شارع)

11)يناير الدار البيضاء.
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في)) حدد  (: االجأماعي) الرتسما5 

 1000 موزعة على) درهم،) (100.000

100)درهم) حصة اجأماعية من فئة)

على) كليا  حررت  الواحدة  للحصة 

الشكل الأالي:

 500 (: منعيم) الدين  نور  السيد 

حصة.

السيد حميد منعيم):)500)حصة.

املدة):)99)سنة.

السنة االجأماعية):)من1)يناير إلى)

31)دجنبر.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)

السيد نور الدين منعيم.

بإمضاء) الشركة  تلتزم  (: اإلمضاء)

املسير السيد نور الدين منعيم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

 8371(0 رقم) تحت  (1(/09/(0((

بأاريخ) الأجاري  بالسجل   سجلت 

))0)/09/)1)تحت رقم)555131 .
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COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 N°48(RUE(MOHAMED(EL(AMRAOUI

RESIDENCE NIZAR

TEL : 06.61.((.00.99

05.37.37.87.81

FAX : 05.37.90.1(.(0

KENITRA

STE. TASSHILAT RATBI
املقر اإلجأماعي : حي السالم 

مجموعة الهناء شارع حمان 

الفطواكي رقم 4 سوق تربعاء الغرب

شركة) تأسيس  لعقد  تبعا 

فاتح) بأاريخ  (TASSHILAT RATBI

تقرر تأسيس شركة) (،(0(( سبأمبر)

ذات) املحد دة  املسؤ لية  ذات 

الشريك الوحيد مميزاتها هي كالأالي):

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

ذات) املحد دة  املسؤ لية  ذات 

الشريك الوحيد.

.TASSHILAT RATBI(:(التسمية

تقديم) (: الرئي�شي) املوضوع 

الخدمات   كالة تداء)الفواتير.

السالم) بحي  (: اإلجأماعي) املقر 

حمان) شارع  الهناء) مجموعة 

الفطواكي رقم)4)سوق تربعاء)الغرب.

املدة):)99)سنة.

تبدت السنة املالية) (: السنة املالية)

في فاتح يناير  تنأهي في)31)ديسمبر من)

كل سنة.
رتسما5) حدد  (: الشركة) رتسما5 

درهم) (100.000.00 الشركة في مبلغ)

حصة إجأماعية) (1000 مقسمة إلى)

من فئة)100)درهم للواحدة.

الشكل) عل  الحصص  تخصص 

الأالي):

الرتبي) السيد  اإلسم  النسب 

السالم) بحي  العنوان  العربي  محمد 

حمان) شارع  الهناء) مجموعة 

الغرب) ))سوق تربعاء) الفطواكي رقم)

عدد الحصص اإلجأماعية)1000.

املجموع):)1000 .

محمد) الرتبي  السيد  (: اإلدارة)

الأعريف) لبطاقة  ( الحامل) العربي 

.GB(7(71((الوطنية رقم

 قد تم اإليداع القانوني:)لقوانين)
بسوق) اإلبأدائية  باملحكمة  الشركة 

سبأمبر) (19 بأاريخ) الغرب  تربعاء)

))0))تحت عدد)561/))0).
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COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK 

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 N°48(RUE(MOHAMED(EL(AMRAOUI

RESIDENCE NIZAR

TEL : 06.61.((.00.99

05.37.37.87.81

FAX : 05.37.90.1(.(0

KENITRA

STE. HOYAKHIMSOCI
املقر اإلجأماعي : د ار ت الد عاصم، 

قرية بنعودة سوق تربعاء الغرب

شركة) تأسيس  لعقد  تبعا 

فاتح) بأاريخ  (HOYAKHIMSOCI

تقرر تأسيس شركة) (،(0(( سبأمبر)

ذات) املحد دة  املسؤ لية  ذات 

الشريك الوحيد مميزاتها هي))كالأالي):

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)
ذات) املحد دة  املسؤ لية  ذات 

الشريك الوحيد.
.HOYAKHIMSOCI(:(التسمية

املوضوع الرئي�شي):)
اسأيراد لوازم الهاتف النقا5.

اإللكتر نية) املعدات  اسأيراد 
 األجهزة املنزلية.

املقر اإلجأماعي): د ار ت الد عاصم، 
قرية بنعودة سوق تربعاء الغرب.

املدة):)99)سنة.
تبدت السنة املالية) (: السنة املالية)
في فاتح يناير  تنأهي في)31)ديسمبر من)

كل سنة.
رتسما5) حدد  (: الشركة) رتسما5 
درهم) (100.000.00 الشركة في مبلغ)
حصة إجأماعية) (1000 مقسمة إلى)

من فئة)100)درهم للواحدة.
الشكل) عل  الحصص  تخصص 

الأالي):
بناصر) السيد  اإلسم  النسب 
األمل) مجموعة  انجيمة  حي  تحمد 
عدد) الغرب  تربعاء) سوق  (191 رقم)

الحصص اإلجأماعية)1000.
املجموع):)1000 .

تحمد) بناصر  السيد  (: اإلدارة)
الوطنية) الأعريف  لبطاقة  ( الحامل)

.GB10553(رقم
 قد تم اإليداع القانوني لقوانين)
بسوق) اإلبأدائية  باملحكمة  الشركة 
سبأمبر) ((0 بأاريخ) الغرب  تربعاء)

))0))تحت عدد)563/))0).
496 P

BR  ATELIER
SARL AU

رتسمالها االجأماعي : 6)، شارع 
مرس سلطان شقة رقم 3 طابق 1، 

الدار البيضاء
السجل الأجاري : 556331

تأسيس
بموجب عقد عرفي مؤرخ بالدار)
(،(0(( سبأمبر) (13 بأاريخ) البيضاء)
تم تأسيس شركة محد دة املسؤ لية)
الخصائص) ذات  بشريك  حيد 

الأالية):

 BR ر  رشة) ( ب) (: التسمية)

.ATELIER

داخل) الشركة  تعنى  (: الغرض)

املغرب  خارجه لفائدتها ت  للغير ب):

تصنيع  شراء) 2يع معدات البناء.

العقارات،) البنايات  2ناء) تجزئة 

النجارة) الترصيص،) الكهر2اء،)

الزجاج،) الصباغة،)  األليمنيوم،)

النجارة،)الزليج  كراء)العقارات.

بجميع) العقارات  شراء) 2ناء)

تنواعها.

البناء) االسأيراد) خدمات 

التهيئة  جميع)  الأصدير  تشغا5 

الخدمات.

املدة):)99)سنة.

السنة االجأماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

6)،)شارع مرس) (: املقر االجأماعي)

1،)الدار) 3،)طابق) سلطان شقة رقم)

البيضاء.

رتسما5) تحديد  تم  (: املا5) رتس 

درهم مقسمة) (100.000 الشركة في)

بقيمة) اجأماعية  حصة  (1000 (5

100)درهم للحصة،)مكأتبة  محررة)

بالكامل كلها باسم الشريك الوحيد)

رقم) مويزينة هشام ب ت    السيد 

.K(85995

التسيير):)تم تعيين السيد مويزينة)

ملدة) للشركة  مسيرا  حيدا  هشام 

الصالحيات،) ت سع  مع  محددة  غير 

بالأوقيع) ملزمة  الشركة  تصبح  كما 

املنفرد للمسير الوحيد.

القانوني  التسجيل) اإليداع  تم 

بالسجل الأجاري باملحكمة الأجارية)

سبأمبر) ((3 بأاريخ) البيضاء) بالدار 

))0)،)تحت رقم)838773.

بالدار البيضاء) ( السجل الأجاري)

.556331
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 LA SOCIETE MAROCAINE

 AL AJIAL DE BATIMENT ET

DE DEVELOPPEMENT
S.M.A.B.D 

 S.A.R.L

A ASSOCIE UNIQUE

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إيداع  تم  (،(0-06-(0((

املسؤ لية) ذات  لشركة  الأأسي�شي 

) ذات) بشريك  حيد) املحد دة 

املميزات الأالية):

 LA SOCIETE (: التسمية)

 MAROCAINE AL AJIAL

 DE BATIMENT ET DE

 DEVELOPPEMENT S.M.A.B.D

S.A.R.L A ASSOCIE UNIQUE

الهدف):)الغرض من الشركة هو:

املقا لة ملخألف األعما5   البناء.

املقا لة العقارية.

تر يج  تصميم  إدارة  إنجاز)

العمليات) تنواع  جميع   تطوير 

العقارية من تي نوع كان،) الأخطيط)

خال5) من  السياحي  العمراني 

االسأحواذ  الأخطيط  الخدمة)

 الأحضر  البناء) الأطوير  الأقسيم)

من) األرا�شي  املباني  تنواع  لجميع 

لحساب) ت   الخاص  حسابه  تجل 

تطراف ثالثة.

 2صفة عامة،)تي معامالت مالية)

ت  تجارية ت  صناعية ت  ت راق مالية)

ت  عقارية تأعلق بشكل مباشر ت  غير)

قد) التي  ت   الشركة  بغرض  مباشر 

تسهل توسيعها ت  تطويرها.

البيضاء،) الدار  (: املقر االجأماعي)

6)،)شارع مرس السلطان)،)الطابق)3

من تاريخ) سنة ابأداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرتسما5) (: االجأماعي) الرتسما5 

درهم) (100.000 االجأماعي محدد في)

اجأماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

من فئة))100درهم للواحدة،)مكأتبة)

 محررة بالكامل.)

السنة االجأماعية):)تبأدئ السنة)
االجأماعية من فاتح يناير  تنأهي في)

31)ديسمبر.
التسيير):)تم تعيين السيد بوشتى)

بوصوف مسيرا للشركة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
لدى) (55(443 رقم) تحت  الأجاري 
البيضاء،) بالدار  الأجارية  املحكمة 
رقم) تحت  (،11-08-(0(( بأاريخ)

.834(19
ملخص قصد النشر
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 NOURMAJAT
ش.م.م

رتسمالها  3.600.000) درهم 
شارع املسيرة زنقة 6 تكأو2ر رقم 6  

طابق 3 شقة 3 الدار البيضاء
الـأــأسـيـس

بالدار) موثق  عقد  بمقأ�شى 
تم) (04-08-(0(( بأاريخ) البيضاء)
تحرير القانون األسا�شي لشركة ذات)
املسؤ لية محد دة خاصيتها كالأالي):

.NOURMAJAT(:(التسمية

الهدف):)اإلنعاش العقاري.
املسيرة) شارع  (: االجأماعي) املقر 
3)شقة3  6)طابق) 6)تكأو2ر رقم) زنقة)

الدار البيضاء.
املدة):)99)سنة.

درهم) ((3.600.000 (: الرتسما5)
من) حصة  ((36000 إلى) مقسمة 
) زعت على الشركاء) 100)درهم) فئة)

كالأالي):)
 118000 سامية) تمان  السيدة 

حصة.
السيد تمان بدر)118000)حصة.

التسيير):)عهد به ملدة غير محددة)
مع الصالحيات املطلقة للسيد تمان)

مصطفى.
 31 ٍالى) 1)يناير) السنة املالية):)من)

ديسمبر.
القانوني) لالحأياط  (%5 (: األر2اح)
يوضع) ت   ينقل  ت   يوزع  تما   الباقي 
تحت االحأياط))حسبما يقرره الجمع)

العام.

بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) الأجارية  باملحكمة  الضبط 

بأاريخ) (8393(4 تحت رقم) البيضاء)

. (8.09.(0((

بالسجل) الشركة  تقييد  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  الأجاري 

556775)بأاريخ)))0)-8-09).
من تجل الأخليص  اإلشهار)
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MULTIMOTO OUTLET
شركة ذات مسؤ لية محد دة 

بشريك  حيد

رسمالها : 10.000 درهم

الكائن مقرها : 10، شارع الحرية

الطابق الثالث ، الشقة 15

الدار البيضاء

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

النظام) تم  ضع  (،(0(( يونيو) ((8

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محد دة بشريك  حيد تكمن مميزاتها)

فيما يلي):

 MULTIMOTO« (: التسميـة)

»(OUTLET –S.A.R.L.A.U

الغرض):

سواء) الشركة  غرض  يكمن 

لحسابها الخاص،)ت  لحساب األغيار،)

في املغرب ت  في تي بلد آخر،)في):

االسأيراد  الأصدير  الشراء)

تصناف) لجميع   البيع  التسويق 

اسأعمالها) سيرتبط  التي  الأبعيات 

مباشرة) غير  ت   مباشرة  بكيفية 

بممارسة ركوب الدراجات النارية؛

االسأيراد  الأصدير  الشراء)

تصناف) لجميع   البيع  التسويق 

سالمة) مالبس  ت   العادية  املالبس 

التي) الحماية  األحذية   خوذات 

ممارسة) تثناء) اسأخدامها  يمكن 

ركوب الدراجات النارية؛

بعد  في) باملراسلة  عن  البيع 

تعاله،) املذكورة  للمعدات  األنترنيت 

املأاجر) في  البيع  إلى  باإلضافة 

الأقليدية؛

كل) الأنظيم  الأنشيط  إدارة 

بممارسة) صلة  لها  التي  األحداث 

باملغرب ت ) ركوب الدراجات النارية،)

في تي بلد آخر؛

 عموما تكثر جميع العمليات من)

مالية،) تجارية،) كانت،) طبيعة  تية 

تن) يمكن  التي  عقارية  ت   منقولة 

تسهل  تشجع تنمية نشاط الشركة.

10،)شارع الحرية،) (: مقـر الشركـة)

الدار) (– (15 الشقة) الطابق الثالث،)

البيضاء)

املــدة):)99)سنـة.

رسما5) يبلغ  (: الشركة) رسما5 

إلى) املقسم  درهم،) (10.000 الشركة)

)100))حصة شركة ذات مائة))100) 

املكأتبة) الواحدة،) للحصة  درهم 

كليا) القيمة  بكاملها  املدفوعة 

تناسبا) الوحيد  للشريك   املمنوحة 

مع تقدماته،)تي):

السيد))حسين شهباز)100)حصة.

تي في املجموع)100)حصة.

املدبريـة):)يأولى تدبير الشركة):)

من) شهباز،) حسين  السيد 

 18 في) املزداد  باكسأانية،) جنسية 

(- بفالنسيا) الساكن  (،1991 مارس)

رقم) السفر  لجواز  الحامل  إسبانيا 

.EJ6894934

من فاتح) (: السنة املالية للشركة)

يناير إلى)31)ديسمبر.

لأكوين) (5% بعد اقأطاع) (: الر2ــح)

االحأياطي القانوني،)سيوزع الفائض)

بقرار من))الشريك الوحيد.

اإليداع القانوني:

القانـوني) باإليـداع  القيـام  تم 

البيضـاء) للدار  الأجاريـة  باملحكمـة 

تحت رقم) ((0(( سبأمبر) (19 بأاريخ)

 .838148
عن املسأخلص  البيانات

500 P



18793 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

صوطوريك ش.ذ.م.م

شركة تشغا5 الأنظيم   املراجعة املحاسبية)

))مكأب معأمد من طرف الد لة))

5,)زنقة تكيأان حي كوتيي الدار البيضاء

الهاتف:)6.66.89).)).05

 ABAQ IMMO
تباك إمو ش.ذ.م.م

رتسما5 : 900.000 درهم

مقر الشركة : 5، زنقة تكيأان حي 

كوتيي الدار البيضاء

سجل الأجاري رقم 35)556

الدار البيضاء

تكوين شركة
بالدار) مؤرخ  عقد  بموجب 

البيضاء)في)))0)/08/09،)تم العمل)

مِسؤ لية) ذات  شركة  تكوين  على 

محددة،)خصائصها كالأالي):

إسم الشركة):

 ABAQ اسم الشركة)»تباك إمو«)

IMMO

الصفة القانونية):

شركة ذات مسؤ لية محد دة.

الغرض):)

املغرب) في  الشركة،) من  الغرض 

 الخارج):

مباني) إنجاز  العقاري    اإلنعاش 

املنهي  غيرها,) ت   الأجاري  للسكن 

 تطوير   استئجار   إعادة بناء)جميع)

املباني)؛

إنجاز بنايات   تقسيمها إلى شقق)

  مباني تحت نظام امللكية املشتركة؛)

الصرف) تعما5  جميع  تنفيذ 

تأعلق) عملية  تي  الصحي  كذلك 

بالأقسيم األر�شي؛

األرا�شي) تقسيم  تشغا5  جميع 

 نشاط البناء؛

التركيب) تنواع  بجميع  القيام 

 الأصنيع  النجارة؛

تأعلق) ) بشكل عام تي عمليات 

بشكل مباشر ت  غير مباشر بالغرض)

الرئي�شي ت  بصلة معه  التي قد تسهل)

تمديد  تطوير الشركة.
زنقة تكيأان حي) (5 (: مقر الشركة)

كوتيي الدار البيضاء.)

مدة الشركة):

في الشركة  مدة  تحديد   يأم 

في) تسجيلها  تاريخ  من  سنة  (99  

الأمديد) باسأثناء) السجل الأجاري،)

ت  الحل املبكر.)

رتسما5 الشركة):

في) الشركة  رتسما5  حدد 

 9000 إلى) مقسم  درهم  (900.000

درهم للحصة الواحدة) (100 حصة،)

مخصصة) (9000 الى) (1 من) مرقمة 

بما يتناسب مع مساهمتهم) للشركاء)

 موزعة كالأالي):)

السيد خالد جابر))000))حصة.

السيد حمزة جابر)000))حصة.

السيد عمر جابر))000))حصة.

السيد يوسف جابر)000))حصة.

 1000 ( جابر) خديجة  السيدة 

حصة.

التسيير):

عمر) السيد  جابر,) خالد  السيد 

جابر  السيد يوسف جابر تم تعيينهم)

كمسيرين للشركة ملدة غير محد دة.

الأوقيع):

بجميع) قانوًنا  الشركة  تلتزم 

األعما5 املأعلقة بها من خال5 توقيع)

كل مسير على حدا.)

اإليداع القانوني):

باملركز) القانوني  اإليداع  تم 

الجهوي لالستثمار بالدار البيضاء))في)

15))سبأمبر)))0) .
عن املسأخلص   البيانات

)املديرية
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 MOYZA TRADING NORTH 

AFRICA
SARL

السجل الأجاري 485401

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إيداع  تم  في1)0)/05/01،)

املسؤ لية) ذات  لشركة  الأأسي�شي 

املحد دة))  ذات املميزات الأالية):

 MOYZA TRADING (: التسمية)

NORTH AFRICA SARL

)تاجر).) اآلالت الزراعية) (: الهدف)

ت ) )الأاجر  االسأيراد  الأصدير)

ت ) الصناعية  املعدات  الوسيط).)

اآلالت))تأجير).

لال) شارع  (61 (: االجأماعي) املقر 

املعاني) مصطفى  ناصية  ياقوت 

الطابق الثاني رقم))6)الدار البيضاء.

من تاريخ) سنة ابأداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرتسما5) (: االجأماعي) الرتسما5 

االجأماعي محدد في)100.000)درهم.)

السنة االجأماعية):)تبأدئ السنة)

االجأماعية من فاتح يناير  تنأهي في)

31)ديسمبر.

التسيير):)تم تعيين مسيرا للشركة)

ملدة غير محد دة):

مغربي) ياسين  زر ا5  السيد 

 06/07/1990 مواليد) الجنسية،)

للبطاقة) حامل  (، البيضاء) بالدار 

BK368104)،)مقيم في) الوطنية رقم)
ميسيمي زنقة)4)رقم)39)حي الحساني)

الدار البيضاء.

السيد زر ا5 عمر مغربي الجنسية)

بالدار) (18/05/199( بأاريخ) ،) لد 

البيضاء)حامل للبطاقة الوطنية رقم)

BK381717)مقيم في ميسيمي زنقة)4 
رقم)39)حي الحساني الدار البيضاء.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

الأجاري لدى املحكمة الأجارية بالدار)

(،14/01/(0(1 بأاريخ) البيضاء،)

تحت رقم)761041.
ملخص قصد النشر
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NANOSYSTEM LAB
تأسيس شركة محد دة املسؤ لية 

ذات شريك  حيد
بمقأ�شى عقد عرفي محرر بأاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (09/09/(0((

ذات الخصائص الأالية):))

شريك) ذات  (: القانوني) الشكل 

 حيد))شركة محد دة املسؤ لية.

اإلسم اإلجأماعي)):

NANOSYSTEM LAB

الهدف اإلجأماعي):)

الصيانة  املعايرة  إصالح  تركيب)

 تأهيل املعدات.

املعامل  تقديم) جودة  تدقيق 

صحة  سالمة) في  املشورة  الدعم 

املعامل.

الدراسات الفنية  تنفيذ الرقابة)

للمخأبرات الصناعية.

تدريب) الجودة،) تدقيق شهادات 

الجودة،)دعم االمأثا5 للجودة.

الأجاري) الأمثيل  عمليات  جميع 

 الوساطة في جميع املنأجات  السلع)

 املواد  املعدات  الكواشف املأعلقة)

بمخأبرات الأحليل الزراعية  البيئية)

 الطبية  الصيدالنية.

اسأيراد  تصدير  2يع  تجارة)

العلمية) املنأجات  املعدات  جميع 

لألغذية  األد ية) املخبرية  للأحاليل 

 املسأحضرات الصيدالنية.

6))شارع مرس) (: املقر ا إلجأماعي)

الدار) (3 الشقة) (1 السلطان الطابق)

البيضاء.

املدة):)99)سنة من تاريخ التسجيل)

في السجل الأجاري.

الشريك الوحيد):

 1000 فاطمة) تديب  السيدة 

حصة إجأماعية).

 100.000 (: اإلجأماعي) الرتسما5 

حصة) (1000 إلى) مقسم  درهم 

درهم) (100 فئة) من  إجأماعية 

للواحدة.

التسيير ملدة غير محددة):)السيدة)

تديب فاطمة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  الأجارية 

839140)بأاريخ)))0)/7/09). 
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RAZI ALBA
S.A.R.L. A.U

شركة ذات املسؤ لية املحد دة 

 ذات الشريك الوحيد

رتسمالها : 10.000 درهم

املقر : رقم 46، شارع الزرقطوني، 

مكأب رقم 15-16، الطابق السادس 

الدار البيضاء

السجل الأجاري رقم 555961

تأسيس شركة
بناء)على عقد عرفي بالدار البيضاء)

تم) ((0(( تغسطس) (31 بأاريخ)

ذات) لشركة  األسا�شي  النظام   ضع 

الشريك) املحد دة  ذات  املسؤ لية 

الوحيد باملواصفات الأالية):

 RAZI ALBA S.A.R.L. (: التسمية)

.A.U

الرتسما5 : 10.000 درهم مجزتة 

إلى 100 حصة اجأماعية بقيمة 100 

درهم.

الحامل  محب  تناس   : الشركاء 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.BH465338

املقر االجأماعي : رقم 46، شارع 

 ،16-15 رقم  مكأب  الزرقطوني، 

الطابق السادس الدار البيضاء.

تخأص   : االجأماعي  الهدف 

الشركة باملغرب كما بالخارج في :

تقديم الخدمة من حيث توصيل 

منصة  املنز5  إنشاء  إلى  األد ية 

مع  املواعيد  لأحديد  افتراضية 

املنظمات  بين  األطباء  الوساطة 

االجأماعية  الشخص املعني.

املدة : 99 سنة من تاريخ الأقييد 

بالسجل الأجاري.

الحامل  محب  تناس   : املسير 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.BH465338

املركز  في  القانوني  اإليداع  تم 

الدار  بوالية  لالستثمار  الجهوي 

البيضاء.
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LOGIKHADAMAT MAROC
S.A.R.L

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إيداع  تم  (،09/09/(0((

املسؤ لية) ذات  لشركة  الأأسي�شي 

املحد دة))  ذات املميزات الأالية):

 LOGIKHADAMAT (: التسمية)

  MAROC»  S.A.R.L

الهدف):)النقل املحلي  الد لي.

شارع) (46 (: االجأماعي) املقر 

الدار) (17 رقم) (5 الزرقطوني الطابق)

البيضاء.

من تاريخ) سنة ابأداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرتسما5) (: االجأماعي) الرتسما5 

درهم) (100.000 االجأماعي محدد في)

اجأماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

من فئة)100)درهم للواحدة،)مكأتبة)

  محررة بالكامل   موزعة لفائدة):

السنة االجأماعية):)تبأدئ السنة)

االجأماعية من فاتح يناير  تنأهي في)

31)ديسمبر.

سيدير الشركة السيد) (: التسيير)

عصام خالد  السيد عبد هللا بشارة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

الأجاري لدى املحكمة الأجارية بالدار)

(،(8/09/(0(( بأاريخ) البيضاء،)

تحت رقم)94)839.
ملخص قصد النشر
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SAD770
تأسيس شركة ذات املهام املحد دة

مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 

 (0(( فاتح سبأمبر) ( يوم) بالبيضاء)

تم  ضع) املدينة  بنفس   مسجل 

القوانين األساسية لشركة ذات املهام)

املحد دة املميزات الأالية):)))

التسمية):)اخذت الشركة تسمية)

.SAD770((:(لها

املقر الرئي�شي)):)))97)شارع محمد)

الخامس الدار البيضاء.

الغرض):)الأواصل  الحدث.

الراسما5) حدد  (: الرتسما5)

درهم) (100.000 في) االجأماعي 

فئة)) ( حصة من) (1000  مقسمة الى)

100))درهم للحصة   موزعة كالأالي):)

(: السيد) ( ( حصة) ( (980*100

MARC ALDO DAHAN)؛

(: السيد) ( ( حصة) ( ( ( ((0*100

.HARROSCH RICHARD AARON

املدة)):)حددت مدة الشركة في)99 

بالسجل) تاريخ تسجيلها  ابأداءا من 

الأجاري.

التسيير):

.MARC ALDO DAHAN(:(السيد

القانوني) االيداع  تم  (: االيداع)

 لدى املحكمة الأجارية بالبيضاء)يوم)

9))سبأمبر)))0)) تحت رقم)9)8395.
الأجاري) بالسجل   التسجيل 

 لدى املحكمة الأجارية بالبيضاء)يوم)

9))سبأمبر)))0)) تحت رقم)556873.
للنشر   البيان
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IFGHANE NEGOCE
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقأ�شى  (- (I
تم إيداع القانون) (،(01( تبريل) (9 في)

املسؤ لية) ذات  لشركة  الأأسي�شي 

املحد دة)) ذات املميزات الأالية):

.IFGHANE NEGOCE(:(التسمية

الهدف):)غرض الشركة في املغرب)

 في الخارج):

مواد) إنأاج  شراء) 2يع  تجارة 

البناء)؛

املعامالت) جميع  تعم،)  بشكل 

الأصدير) ت   االسأيراد  ت   الأجارية 

املنقولة) ت   املالية  ت   الصناعية   ت  

ت  غير املنقولة املأعلقة بشكل مباشر)

ت  غير مباشر باألشياء)املذكورة تعاله)

ت  التي قد تسهل تطويرها.

 69 :)إقامة شرف) املقر االجأماعي)

الطابق)3)الجير ند.

من تاريخ) سنة ابأداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرتسما5) (: االجأماعي) الرتسما5 

درهم) (90.000 في) محدد  االجأماعي 

900)حصة اجأماعية من) مقسم إلى)

مكأتبة) للواحدة،) درهم  (100 فئة)

 محررة بالكامل  موزعة لفائدة):

السيد يونس الراجي)450)حصة)؛

الراجي) الزهراء) فاطمة   السيدة 

450)حصة.

السنة االجأماعية):)تبأدئ السنة)

االجأماعية من فاتح يناير  تنأهي في)

31)دجنبر.

تم تعيين السيد يونس) (: التسيير)

الراجي مسيرا للشركة.

تم اإليداع القانوني بالسجل) (- (II

الأجاري لدى مركز االستثمار بالدار)

البيضاء،)تحت رقم)59753).
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STE YANBU  IMMO
S.A.R.L

تأسيس شركة دات املسؤ لية 
املحد دة

تم  ضع) ((0(( سبأمبر) (6 بأاريخ)

قانون منضم لشركة ذات املسؤ لية)

املطلقة  ذات املميزات الأالية):

.STEYANBU  IMMO(:(التسمية

الهدف):

البنايات  املطور العقاري)؛

التر يج للمباني)؛

تعما5 الأجهيز،)التسوية)؛

الفرعية) الأقنيات  تطوير  تعما5 

بيع) العامة،) املباني  الأجارة  لبناء)

شراء)ترا�شي بناء)؛

تشغا5 البناءة)؛

جميع عمليات الدراسة  الأمثيل)

املأعلقة)  الترهيب  السمسرة 

باملجاالت املذكورة تعاله.

الرتسما5):)حدد في مبلغ)500.000 

درهم مقسمة من فئة)100.00)درهم)

للواحدة موزعة كالأالي):

السيد امين بن سالم)500))حصة)؛

الحجوري) ناصر  محمد  السيد 

500))حصة.
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زنقة سارية) (1( (: املقر االجأماعي)
بامليي الدار) (3  3 بنت الزنيم الطابق)

البيضاء.
 RUE SARIA BEN, (1(
 ZOUNAIM ETAG.3 APPT.3

.PALMIER APPT
تدارة):)تسير من طرف السيد امينا)
الحرية ملدة غير محد دة) ( بن سالم)
الوحيد)) كما تعأمد الشركة االمضاء)

للسيد امين ا بن سالم.
بكأابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالدار) االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
 (0(( سبأمبر) ((8 بأاريخ) البيضاء)

تحت رقم)839389.
509 P

ALAMAT CONSEIL
SARL

برتسما5 10000 درهم
49  زنقة جان جوريس الطابق 6 
الشقة )1 حي كوتي - الدار البيضاء

في نهاية القرار املؤرخ في)7)سبأمبر)
))0)،)تم تشكيل شركة ذات مسؤ لية)

محد دة بالخصائص الأالية):
الشركاء):

السيدة غيأة ابن الخياط ازكاري،)
بأاريخ) املغر2ية،) لدت  الجنسية 
املغرب،) بالر2اط،) (1976 نوفمبر) (5
 59 فيال) سيتي  جولف  في  مقيمة 
الدار) بوسكورة،) الخضراء) املدينة 
للبطاقة) حاملة  املغرب،) البيضاء،)

الوطنية رقم)A767690)؛
مغربي) قرمان  رضا  السيد 
تكأو2ر) ((4 بأاريخ) الجنسية  لد 
1976)بالر2اط املغرب مقيم في مدينة)
الجولف في فيال)59)املدينة الخضراء)
حامل) البيضاء) بالدار  بوسكورة 

.A 70(175(البطاقة الوطنية رقم
 ALAMAT CONSEIL (: االسم)

.SARL
نوع،) تي  من  املشورة  (: الهدف)
الصيدالنية) املجاالت  في   خاصة 
 الطبية،) جميع الخدمات الأجارية)
 اإلدارية التي قد تأعلق بشكل مباشر)
تي) ت   الشركة  بهدف  مباشر  غير  ت  

غرض مشابه ت  مرتبط.

االستشارات  الدعم) خدمات 
لألفراد  الشركات  السلطات املحلية)
 املنظمات العامة ت  الخاصة األخرى.
جان) زنقة  ( (49 ( (: الرئي�شي) املقر 
حي) (1( الشقة) (6 الطابق) جوريس 

كوتي)-)الدار البيضاء.
املدة):)99)سنة.

رتس املا5):)10.000)درهم مقسمة)
إلى)100)سهم بقيمة)100)درهم.

اإلدارة):)املدير هو):
مغربي) قرمان  رضا  السيد 
تكأو2ر) ((4 بأاريخ) الجنسية  لد 
1976)بالر2اط املغرب مقيم في مدينة)
الجولف في فيال))59)املدينة الخضراء)
حامل) البيضاء) بالدار  بوسكورة 

.A 70(175(البطاقة الوطنية رقم
اإليداع القانوني باملحكمة الأجارية)
837897) تم) رقم) البيضاء) بالدار 
الأجارية) باملحكمة  الشركة  تسجيل 

بالدار البيضاء)برقم)555595.
510 P

FATFAT
SARL AU

رتسما5 10.000  درهم
 49  زنقة جان جوريس الطابق 6 
الشقة )1 حي كوتي - الدار البيضاء

يوليو) (7 في نهاية القرار املؤرخ في)
ذات) شركة  تشكيل  تم  (،(0((
مسؤ لية محد دة مع شريك  احد)))

بالخصائص الأالية):
املساهم الوحيد):

مسجل) (، (DARKSTORE SARL
البيضاء) للدار  الأجاري  السجل  في 
رقم) (ICE (514(11 رقم) تحت 
001000003)89)00،) مقره)
الرئي�شي)3))زنقة ابن منير)-)املعاريف)
-)الدار البيضاء.)يمثلها السيد.)سبتي)
رقم) الوطنية  للبطاقة  حامل  نبيل 

.BK3(105(
.FATFAT(:(االسم

الهدف):)
بيع املنأجات االستهالكية)؛

الجملة) الجملة  شبه  تجارة 
 الأقسيط)؛

اسأيراد   تصدير)؛
تقديم الخدمات من تي نوع.

جان) زنقة  ( (49 ( (: الرئي�شي) املقر 
حي) (1( الشقة) (6 الطابق) جوريس 

كوتي)-)الدار البيضاء.
املدة):)99)سنة.

رتس املا5):)10.000درهم مقسمة)
إلى)100)سهم بقيمة)100)درهم.

اإلدارة):)املدير هو):
مغربي) السبتي  نبيل  السيد 
فبراير) (13 بأاريخ) الجنسية  لد 
1986)بالدار البيضاء)حامل للبطاقة)
في) )BK3(105) يقيم  الوطنية رقم)
بالدار) املعارف  الرزاق  عبد  زنقة  (5

البيضاء.
اإليداع القانوني باملحكمة الأجارية)
773)83) تم) رقم) البيضاء) بالدار 
الأجارية) باملحكمة  الشركة  تسجيل 

بالدار البيضاء)برقم)551183.
510P مكرر

PEGASIRH
SARL AU

رتسما5 10.000  درهم
 49  زنقة جان جوريس الطابق 6 
الشقة )1 حي كوتي - الدار البيضاء

يوليو) ((( املؤرخ) القرار  نهاية  في 
ذات) شركة  تشكيل  تم  (،(0((
مسؤ لية محد دة مع شريك  احد)

بالخصائص الأالية):
املساهم الوحيد):

مغر2ية) مزهار  آية  السيدة 
 (00( ماي) (7 الجنسية  لدت بأاريخ)
الوطنية) للبطاقة  حاملة  بالر2اط،)
رقم)AL 570) تقيم في)5)زنقة القريون)

رقم)75)،)العكاري الر2اط.
.PegasiRH SARL AU(:(االسم

الهدف):)تقديم خدمات استشارية)
الأنظيم) حيث  من  للشركات 

 االستراتيجية  نظام املعلومات.
مهام مدير املشر ع)؛
مهام إدارة املشر ع)؛
مهام مز د األعما5.

جان) زنقة  (49 (: الرئي�شي) املقر 
حي) (1( الشقة) (6 الطابق) جوريس 

كوتي)-)الدار البيضاء.

املدة):)99)سنة.
رتس املا5):)10.000)درهم مقسمة)

إلى)100)سهم بقيمة)100)درهم.

اإلدارة):)املدير هو):

مغر2ية) مزهار  آية  السيدة 

الجنسية  لدت بأاريخ)5)يوليو))00) 

الوطنية) للبطاقة  حاملة  (، بالر2اط)
رقم)AL 570) تقيم في)5)زنقة القريون)

رقم)75،)العكاري الر2اط.

اإليداع القانوني باملحكمة الأجارية)
833014) تم) رقم) البيضاء) بالدار 

الأجارية) باملحكمة  الشركة  تسجيل 

بالدار البيضاء)برقم)551367.

511 P

QUICK COMMERCE
SARL AU

رتس ما5 10.000  درهم

 49   زنقة جان جوريس الطابق 6 

الشقة )1 حي كوتي - الدار البيضاء

يوليو) (7 في نهاية القرار املؤرخ في)

ذات) شركة  تشكيل  تم  (،(0((

مسؤ لية محد دة مع شريك  احد)

SARLAU)بالخصائص الأالية):

املساهم الوحيد):

(،DARKSTORE SARL

للدار) الأجاري  السجل  في  مسجل 

11)514) رقم) رقم) تحت  البيضاء)

l’ICE 00(89(001000003)،) مقره)
الرئي�شي)3))زنقة ابن منير)-)املعاريف)

السيد.) يمثلها  البيضاء.) الدار  (-

السبتي نبيل حامل للبطاقة الوطنية)
.BK3(105((رقم

 QUICK COMMERCE (: االسم)

.SARL AU

الخدمات) توفير  (: الهدف)

اللوجستية اإللكتر نية)؛

الطلبات) الأخزين  إعداد 

 التسليم  إعادة األموا5)؛

اسأيراد  تصدير)؛

تقديم الخدمات من تي نوع.
جان) زنقة  (49 (: الرئي�شي) املقر 

حي) (1( الشقة) (6 الطابق) جوريس 

كوتي)-)الدار البيضاء.
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املدة):)99)سنة.

رتس املا5:)10.000)درهم مقسمة)

إلى)100)سهم بقيمة)100)درهم.

اإلدارة):)املدير هو):

مغربي) السبتي  نبيل  السيد 

فبراير) (13 بأاريخ) الجنسية  لد 

1986)بالدار البيضاء)حامل للبطاقة)

الوطنية رقم رقم))BK3(105) يقيم)

زنقة علي عبد الرزاق املعارف) (5 في)

بالدار البيضاء.

اإليداع القانوني باملحكمة الأجارية)

)77)83) تم) رقم) البيضاء) بالدار 

الأجارية) باملحكمة  الشركة  تسجيل 

بالدار البيضاء)برقم)551181.

512 P

YAMOTAK

SARL AU

 ANGLE(RUE(D’ALGER(ET 2 RUE

 ABOU BAKR AL BAKALANI

 ETG 03 APPT(N°11 LUSITANIA

CASABLANCA

سجل تجاري رقم 7679)5

بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ)

4))غشت)))0))تقرر مايلي):

بيع)3080)حصة من طرف السيد)

لبطاقة) الحامل  محمد  كحالين 

الأعريف الوطنية-))F375389)لفائدة)

السيد محمد كحالين صاحب بطاقة)

.F30(175(الأعريف الوطنية

إسأقالة السيد كحالين عبد الرحيم)

للشركة  تعيين) كمسير  منصبه  من 

مسير) عبدالرحمان  كحالين  السيد 

 حيد للشركة ملدة غير محددة.

تحيين النظام األسا�شي للشركة.

كاتب) لدى  القانوني  االيداع  تم 

بالدار) الأجارية  باملحكمة  الضبط 

 (0(( سبأمبر) ((( بأاريخ) البيضاء)

تحت عدد)838593.

513 P

ASSFAR AKCHOUR
 S.A.R.L

شركة ذات مسؤ لية محد دة 
رتسمالها : 669.000 درهم 

مقرها االجأماعي :  شارع معركة 
الحمرا حي الخرازين  شفشا ن

بأاريخ) عرفي  عقد   بموجب 

6))يوليو)))0)))تم عقد الجمع العام)

االسأثنائي تقرر ما يلي):

إضافة النشاط الأالي):

تأجير املعدات  اآلليات.

تغيير املقر االجأماعي للشركة إلى)

عبد ) شارع محمد  (: الأالي) العنوان 

الحي اإلداري))شفشا ن.)

تعديل))القانون األسا�شي للشركة,))

تم اإليداع القانوني بكأابة الضبط)
بشفشا ن) االبأدائية  باملحكمة 

تحت رقم) ((0(( سبأمبر) ((1 بأاريخ)

.(67/(0((

514 P

 SOCIETE TAWFIQ BASSMA

CARS
S.A.R.L AU 

شركة ذات مسؤ لية محد دة 

بشريك  حيد 
رتسمالها :  160.000درهم 

مقرها االجأماعي :  شارع املغرب 
العربي شفشا ن

االسأثنائي) القرار  بمقأ�شى 

سبأمبر)) (16 بأاريخ) الوحيد  للشريك 
قرر) بشفشا ن  ))0)) مسجل 

 TAWFIQ (« الشريك الوحيد لشركة)

BASSMA(CARS(»(SARL(AU)ما يلي):)

السيد) املسير  اسأقالة  قبو5 

الشيدي محمد.

محمد) شكنان  السيد  تعين 

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم 5 س66137)مسيرا للشركة ملدة)

غير محدد دة.

السيد شكنان محمد هي) إمضاء)

العمليات) لجميع  الوحيدة  اإلمضاء)

اإلدارية  املالية.

تغيير القانون األسا�شي.)
تم اإليداع القانوني بكأابة الضبط)
بشفشا ن)) االبأدائية  باملحكمة 
تحت رقم) ( ((0(( سبأمبر) ((( بأاريخ)

.(68/(0((
515 P

DOMAINE MACHALLAH
شركة محد دة املسؤ لية 

رتسمالها 15.600.000
املقر االجأماعي: الحمرية )، الزنقة 4، 

رقم 1) بني مال5
السجل الأجاري - 5.747

1)-)بمقأ�شى قرارات الجمع العام)
االسأثنائي،)تقرر نقل املقر االجأماعي)
 (1 رقم) (،4 الزنقة) (،( الحمرية) من 
بني مال5 إلى جماعة صمكيط،)دائرة)
ببني) ر2اع  تيت  قيادة  تادلة،) قصبة 

مال5.
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم  (- ((
الضبط املحكمة االبأدائية ببني مال5)

في)17)يناير)0)0))تحت رقم)34.
املسير

516 P

 COMPTOIR
 MAINTENANCE
 AUTOMOTIVE

»CMA«
شركة ذات مسؤ لية محد دة

 رتسمالها 100.000 درهم
املقر االجأماعي : 117 زنقة ابن منير 

إقامة الزرقاء 
الطابق األ 5 الشقة ) – املعاريف - 

الدارالبيضاء
667)50 السجل الأجاري : 

تفويت حصص
محرر) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
بالبيضاء،)بأاريخ)7)يوليو)))0)،)قرر)
ما) للشركة  االسأثنائي  العام  الجمع 

يلي):
 100 500)حصة من فئة) تفويت)
درهم من طرف السيد محسن الداري)
 COMPTOIR في شركة) يملكها  التي 
 MAINTENANCE AUTOMOTIVE
الكأالي  الذي) عمر  السيد  لفائدة 

 افق على ذلك.

 100 500)حصة من فئة) تفويت)

فاطمة) السيدة  طرف  من  درهم 

الكأالي التي تملكها في شركة) الزهراء)

 COMPTOIR MAINTENANCE

AUTOMOTIVE)لفائدة السيد عمر)

الكأالي  الذي  افق على ذلك.

الزهراء) فاطمة  السيدة  اسأقالة 

من) الداري  محسن  الكأالي  السيد 

مهامهما كمسيرين للشركة السالف)

الكأالي) عمر  السيد  ذكرها؛) تعيين 

املسير الوحيد للشركة.

تحويل صيغة الشركة من شركة)

شركة) إلى  محد دة  مسؤ لية  ذات 

بشريك) محد دة  مسؤ لية  ذات 

 احد.

األسا�شي) القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

))0)/09/)))تحت رقم)7)8385.
للخالصة  النشر

517 P

 VINTAGE MOROCCAN

CARPETS

شركة ذات املسؤ لية املحد دة ذات 

شريك  احد 

رتسما5 50.000 درهم

مقرها االجأماعي : طريق زا ية 

لحضر رقم 9) مراكش

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

قرر) ((0(( سبأمبر) (14 في) املؤرخ 

 86 للبند) طبقا  الشركة  ( شريك)

نشاط) اسأمرار  (5/96 القانون) من 

الشركة رغم ان  ضعها الصافي اقل)

من ربع راس املا5.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

1))سبأمبر) الأجارية بمراكش بأاريخ)

السجل) (.1396(6 تحت رقم) ((0((

الأجاري)97935.

518 P
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 SOCIETE ELAMEN
 ASSISTANCE FUNERAIRE

INTERNATIONALE
SARL

شركة االمان اسيسطانص فينيرير 
انأيرناسيونا5 ش.م.م

تغيير مقر شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة

العام) الجمع  محضر  بمقأ�شى 
يونيو) (30 بأاريخ) االسأثنائي املنعقد 
املسماة) الشركة  شركاء) قرر  ((0((
انأير) فينيرير  اسيسطانص  االمان 
املحد دة) املسؤ لية  ذات  ناسيونا5 

املصادقة على تغيير مقر الشركة.
عنوان) من  الشركة  مقر  تغيير 
تبو) شارع  (: القديم) االجأماعي  املقر 
بكر القادري عمارة ت الطابق الثالث)
الدار) (- عين الشق) سيدي معر ف،)

البيضاء)املغرب.
إلى عنوان املقر االجأماعي الجديد)
مركز) عمارة  نصري  زليخة  شارع  (:
مكأب) (6 الطابق) (4 اعما5 الفا رقم)
البيضاء) الدار  معر ف  سيدي  (5(

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 
8)سبأمبر)))0))تحت رقم)837131.

رقم السجل الأجاري):)0883)4.
بمثابة مقأطف  2يان

519 P

LES PLEINES
ش م م 

املساهم الوحيد 
برتس ما5 : 100.000 درهم

املكأب الرئي�شي: 10 زنقة الحرية 
الطابق 3 ؛ شقة 5 الدار البيضاء
رقم السجل الأجاري: 5100969

الوحيد) املساهم  قرار  بمقأ�شى 
الجمع العام االسأثنائي املؤرخ) اتناء)
في)9)تغسطس)))0))تم رفع رتسما5)
للسيد) عينية  بمساهمة  الشركة 
بوجمعة بوراين بسند))ملكية األرض)
العقاري) مسجلة باسمه دي الرسم 
»ترض) املسمى) امللك  (C/53 851
البيرات«،)الكائن بالبيضاء)بوسكورة)

تي) درهم  (88.700.500 قدره) بمبلغ 
 88800500 ( إلى) ( 100.000)رهم) من)
درهم عن طريق))رفع القيمة االسمية)

تطبيقا) ) ذلك  املوجودة) لألسهم 

نظام) مكرر.) (161 املادة) ألحكام 

إعادة) لعمليات  الضريبية  الحوافز 

هيكلة مجموعات الشركات  األعما5.

مما) //الرغم  الثانية على) الفقرة 

 173/1 ( (
ً
ثانيا (/ (61  رد في املادتين)

من هذا القانون.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  الأجارية 

.8(3(34

) تم تسجيل قرار املساهم الوحيد)

تحت املراجع االتية

 صفة الترتيب رقم))0)/44566
رقم) اإلدخا5  سجل  رقم 

(0((00599151360
رقم النسخة املؤرشفة رقم59069

إشارة دفع رقم)3)))701037803   
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 SOCIETE VIO CHEMICALS

INDUSTRIES
SARL

AU(CAPITAL(DE 10.000 DIRHAMS

 Siège(Social : Casablanca - 67,

 rue(Aziz(Bellal, 2ème(étage(n°3

Maarif
رفع رتس املا5

نقل املقر االجأماعي
تبعا ملحضر قرار الشريك الوحيد)

بأاريخ)5))تبريل)))0)،)تقرر):
إلى) (10.000 من) املا5  رتس  رفع 

1.000.000)درهم.

للشركة) االجأماعي  املقر  نقل 

إلى193،))شارع الحسن الثاني الطابق)

الذي) الدار البيضاء) (- (6 الثالث رقم)
زنقة) ( (67 كان بنفس املدينة سابقا)

 3 الرقم) الثاني  الطابق  بال5  عزيز 

املعاريف.

غير) لفترة  ثاني،) مسير  تعيين 

محد دة بأوقيعات منفصلة.

املزداد) الفاتحي،) املعطي  السيد 
مغربي) (،1964 تكأو2ر) فاتح  بأاريخ 
الحامل لبطاقة الأعريف) الجنسية،)
الساكن) (1641(0E رقم) الوطنية 
(،5 باقامة القصر عمارة س،)الطابق)

عمارة)9،)شارع غاندي،)حي الراحة.
 2ذلك عدلت مقأضيات الفصو5)

4،6) 7)من القانون األسا�شي.)
كأابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
بالدار) الأجارية  املحكمة  ضبط 
البيضاء)بأاريخ)6))يوليو)))0)))تحت)

رقم))41)83. 
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)))ديوان األسأاذ بن جلون زهر عبد املجيد))))))))))))
)))موثق))بالدار البيضاء)))))))

وفـــــــــا سلــــــــــــف 
شركة مجهولة االسم ذات إدارة 
 مجلس مراقبة             

تجديد مدة تفويض تعضاء االدارة                        
العام) الجمع  مدا لة  بمقأ�شى 
((،(0(( ماي) (30 بأاريخ) العادي 
املحضر) من  تصلية  نسخة   ضعت 
عبد) االسأاذ  محفوظات  ضمن 
بالدار) موثق  زهر  جلون  بن  املجيـد 
البيضاء،))بأاريخ)4)تغسطس)))0)،))
قــــرر مساهمو الشركــة املسماة)» فــــــــا)
االســـــــــم،) مجهولة  شركة  سلـــــــف«)
درهم،) (113.179.500 رتسمالهـا)
بالدار) االجأماعي  مقرها  الكائن 
عبد) شارع  ( زا ية) (،7( البيضاء،)

املومـن   زنقـــــة رام هللا،ما يلي):
تعضاء) تفويض  مدة  تجديد 
االدارة السيد بدر عليوة،)السيد خالد)
بنيحيى السيد ادريس فضو5،)السيدة)
تورية اخيار عبد   السيد جون بو5)
مع) تنأهي  تربع سنوات  ملدة  بينشو،)
انعقاد الجمع العام االسا�شي على غرار)
حسابات السنة املالية املغلقة بأاريخ)

31)ديسمبر)5)0).
القانوني لـدى كأـابـة) ( تم اإليداع)
بالدار) الأجـارية  باملحكمـة  الضبط 
(،(0(( سبأمبر) (8 بأاريخ) البيضاء،)
تحت عدد)837036.                                                                            
لالسأخالص  النشر)))))))))))))))))))))))))))))))
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 MEDIA DIFFUSION

MAROC
S.A.R.L 

برتسما5 1.500.000 درهم

الدار البيضاء

العام) الجمع  محضر  بمقأ�شى 

(،(0((/09/09 بأاريخ) االسأثنائي 

 MEDIA.« شركة) قررت 

برتس ما5) (»DIFFUSION MAROC

درهم،) الكائن) (1.500.000 قدره)

مقرها بالدار البيضاء،)ما يلي):

للشركة) الرئي�شي  الهدف  توسيع 

 ذلك بإضافة النشاط الأالي:

تصنيع األثاث  األد ات املدرسية)

 املكأبية.

باقي غرض الشركة د ن تغيير.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

8)/09/))0))تحت رقم)839051.
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BOLD DISTRIBUTION
SARL

برتسما5 00.000) درهم

املقر الرئي�شي: 65 ب إقامة عمر 

الطابق األر�شي زنقة بازاس  

الجير ند الدار  البيضاء

تفويت حصص
العام) الجمع  قرار  بموجب 

(،((/8/(0(( بأاريخ) االسأثنائي 

املعر فة) الشركة  شركاء) اتخذ 

(»BOLD DISTRIBUTION« باسم)

باإلجماع القرارات الأالية):

يقوم السيد نور الدين طارق ببيع)

املذكورة) الشركة  في  تسهمه  جميع 

للسيد) (»BOLD DISTRIBUTION»

)500))حصة) ( املهدي طارق بالكامل)

تي) للحصة،) درهم  (100 بسعر)

50.000)درهم تدفع للمفوت املذكور)

تعاله بشيك مصرفي.)

لرتس) الجديد  الأوزيع  سيكون  (

املا5 على النحو الأالي):



عدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0))الجريدة الرسمية   18798

 100.000 ( طارق) املهدي  السيد 

درهم

 50.000 ( السيد بوشعيب طارق)

درهم

 50.000 مكمل) عائشة  سيدتي 

درهم

مجموع)00.000))درهم.

تي)):

 1000 ( (: طارق) املهدي  السيد 

حصة

 500 (: طارق) بوشعيب  السيد 

حصة

سيدتي عائشة مكمل):)500)حصة

تي ما مجموعه):))000))سهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ) ( البيضاء) بالدار  الأجارية 

))0)/8/09))تحت رقم)839068.

تعديلها) بإيداع  الشركة  قامت 

البيضاء) بالدار  الأجاري  السجل  في 

رقم) تحت  ((8/09/(0(( بأاريخ)

.((4983
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OUM EL FADL
SARL

بيان بوفاة الشريك
االسأثنائي) الجمع  للقرار   فقا 

ذات) (15/09/(0(( بأاريخ) لللشركة 

 OUM(«(املسؤ لية املحد دة املسماة

»EL FADL

  RR 309 االجأماعي) ها   مقر 

مكيما5 كريفات فقيه ابن صالح))قد)

قرر الشركاء)ما يلي):

إقرار بوفاة املرحوم قابيل خليفة))

توزيع األسهم للورثة

إقرار بالأوزيع الجديد لرتس املا5.
قانون) عن  الناتج  الأوزيع  هذا 

 (0(( 6)ماي) الوراثة العد لي بأاريخ)

املهدي) قابيل  السيد  (: يلي) كما  هو 

آية) قابيل  اآلنسة  حصة،) (1168

583)حصة،)اآلنسة قابيل رجاء)583 

 583 إيمان) قابيل  السيدة  حصة،)

 416 مينة) حصة  السيدة  ارتا�شي 

حصة.

تجديد التسيير  الأوقيع للشريك)
املولودي) قابيل  للسيد  الوحيد 
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
B189319) القاطن بد ار  لد سالم)

ابني شكدا5 دائرة فقيه ابن صالح.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ) ( ابن صالح) االبأدائية بفقيه 
السجل) رقم  تحت  (.15/09/(0((

الأجاري)5)8.
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DARELMA
RC : 108783

الشكل القانوني: شركة ذات 
مسؤ لية محد دة للمساهم الوحيد 

في الأصفية
رتس املا5: 500.000 درهم

املقر الرئي�شي : زا ية شارع الحسن 
1 زنقة غور  - الطابق األ 5 0.000)  

الدار البيضاء.
على) الواقع  الشركة  مقر  نقل 
األ 5  زنقة) الحسن  شارع  ناصية 
الدار) ((0000 الطابق األ 5) (- غور )
البيضاء)إلى العنوان الأالي اعأباًرا من)
شارع مصطفى) (9  :  (0(( فاتح ماي)
املنفلوطي)-)شقة)4)-)غوتييه)-)0000) 

الدار البيضاء.
تم في املحكمة) (: اإليداع القانوني)
 09 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

سبأمبر)))0))برقم)837166.
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 COFELY CONTRACTING
MAROC
SARL AU 

70.000 درهم
املقر الرئي�شي:   0) شارع الرشيدي - 

املعاريف الدار البيضاء املغرب
RC 264121  

بأاريخ) االسأثنائي  القرار  بعد 
))0)/4/8))تقرر):

إلى) الشركة  اسم  تغيير 
.»ButecContracting Maroc»

تعديل نسبي للمادة)))من النظام)
األسا�شي للشركة.

إصالح النظام األسا�شي للشركة.
سلطة اإلجراءات الشكلية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

))0)/0/09))تحت رقم)838118.
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DARKSTORE
SARL

RC 514211
رتس املا5 10.000 درهم

املقر الرئي�شي: 3) زنقة ابن منير 
املعاريف - الدار البيضاء املغرب

بأاريخ) االسأثنائي  القرار  إثر 
))0)/08/03)،)تقرر:

املصادقة على بيع األسهم،)بيعت)
 SOCIETE(شركة بالك شيب ش.م.م
العشرين) بيع  (BLACKSHIP SARL
في رتسما5) لها  اململوكة  (

ً
سهما (((0(

شركة)»DARKSTORE«)بسعر رمزي)
لصالح) منها  لكل  درهم  ((100( مائة)

السيد السبتي نبيل.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

))0)/1/03))تحت رقم))001)8.
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DARKSTORE
SARL

RC 514211
رتس املا5 10.000 درهم

املقر الرئي�شي: 3) زنقة ابن منير 
املعاريف - الدار البيضاء املغرب

بأاريخ) االسأثنائي  القرار  إثر 
))0)/05/05،)تقرر:

الأصديق على بيع األسهم.
 BLACKSHIP شركة) باعت 
في) لها  اململوكة  (

ً
سهما ((SARL(15

(»DARKSTORE« شركة) رتسما5 
لكل) درهم  ((100( مائة) رمزي  بسعر 

منها لصالح السيد السبتي نبيل.
 BLACKSHIP شركة) باعت 
في) لها  اململوكة  (

ً
سهما ((SARL(45

(»DARKSTORE« شركة) رتسما5 
لكل) درهم  ((100( مائة) رمزي  بسعر 

.LMLOG SARL(منها لصالح

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

))0)/30/05)تحت رقم)4)57)8.
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WISE VENTURE CAPITAL
SA

برتسما5 391.140 درهم
 39 زنقة نورماندي الطابق 3 مكأب 

رقم 6 الدار البيضاء
RC: 375337

اإلدارة) مجلس  محضر  على  بناًء)
بأاريخ)))0)/30/8،)تقرر):

إقرار اسأقالة الرئيس الأنفيذي.
مهام) بين  الفصل  مبدت  اعأماد 
اإلدارة  الرئيس) مجلس  رئيس 
اإلدارة) ملمارسة  كطريقة  الأنفيذي 

العامة للشركة.
-صالحيات مصرفية)؛
-صالحيات الشكليات.

هذا) القانوني ملحضر  اإليداع  تم 
بالدار) الأجارية  املحكمة  في  القرار 
تحت) (16/09/(0(( بأاريخ) البيضاء)

رقم)837886.
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كورادو نكوس
ش ذ م                               

االنحال5 املسبق للشركة
شركة) قرار  محضر  بمقأ�شي 
بأاريخ) م  )) د  ش  ( نكوس) )كوراد  
))0)/3/03))الشركة كوراد  نكوس))

ش ذ م   ما يلي):
كوراد ) شركة  املسبق  انحال5 
حمراني)) محمد  ( ) تعيين) ( نكوس)
مصف لشركة حامل بطاقة الأعريف)

.BH3((3(7
مكان) الشركة  ( مقر) تحديد  (

الأصفية.
املقر:)39)شارع اللة ياقوت طابق)

5))شقة د الدار البيضاء.
تم  ضعه) (: القانوني) اإليداع 
بأاريخ) بالبيضاء) الأجارية  باملحكمة 

))0)/08/06)تحت رقم)6971)8.
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18799 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

ائأمانية كونفيسكو ش م م
مستشار قانوني  جيائي

محاسب معأمد من طرف الد لة
)))))))الهاتف:)05-))-55-40-59

www-fiduciaire-confisco.(ma

SALIM NORD
SARL D’AU

سليم نور ش م م
السجل الأجاري عدد  847.)38

قفل عملية الأصفية 
العام) الجمع  محضر  بمقأ�شى 
في) املؤرخ  للشركة  االسأثنائي 
بمقرها) 0)))/01/08) املنعقد 

االجأماعي تقرر ما يلي):))
الأصفية) عملية  علي  املصادقة 

 اإلعالن عن قفلها.
السيد) الشركة  مصفي  إبراء)

محمد الكر ني،)اإلبراء)الأام.
بالـمحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  بالبيضاء) الأجارية 

838.759)بأاريخ)))0)/3/09).
مقأطف   بيان)
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FRAMETAL
شركة ذات مسؤ لية محد دة

رتسمالها 100.000 درهم
)0) شارع عبد املومن رقم 5 الطابق 

السفلي - الدار البيضاء 
تصفية مبكرة

في) محرر  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
غشت) (18 بأاريخ) الدارالبيضاء،)
قرر الجمع العام االسأثنائي) (،(0((

للشركة ما يلي):
)-)الأصفية املبكرة للشركة.

ابأداء) التسيير  ملهام  -) ضع حد 
من)))0)/18/08.

الدية) مصطفى  السيد  تعيين  (-
الحامل للبطاقة الوطنية رقم)11)1) 
السوي�شي) بأجزئة  الساكن  (MA

العمارة)08)الشقة)06)البئر الجديد.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

))0)/09/)))تحت رقم)5)8385.
للخالصة  النشر
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Sté    MTECH SERVICES 2
    SARL AU

شركة محد دة املسؤ لية 
رتسمالها  100.00 درهم
 PARC : املقر االجأماعي

 NOUACEUR(GH1, IMM 3, 1ER
ETG, APPT(B3-NOUACEUR

تصفية الشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 
))0)/07/))،)قرر) بأاريخ) بالبيضاء)
(،HASSAN MOUSSIF الشريك)

شركة محد دة املسؤ لية ما يلي):
-)تصفية الشركة.

السيد) تعيين  الشركاء) قرر  (-
للقيام) ( (HASSAN MOUSSIF

بالأصفية.
 PARC هو:) الأصفية  مقر  (-
 NOUACEUR( GH1,( IMM( 3,( 1ER

.ETG,(APPT(B3-NOUACEUR
بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) ((0/09/(0(( في) بالبيضاء)

عدد)9))838.
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SOCIETE L’ABRI
  S.A.R.L

شركة ذات املسؤ لية املحد دة 
رتسمالها  100000 درهم

املقر االجأماعي : 6) زنقة األطلس 
املعاريف الدار البيضاء .   

حل مسبق
السيدة  فاء) املوقعة  انا 
الأعريف) لبطاقة  الحاملة  الحريزي 
باعأباري) (J(93(66 ( رقم) الوطنية 
الجمع) بمقأ�شى  للشركة    مسيرة 
بأاريخ) املنعقد  االسأثنائي  العام 

017)/)0/1))لقد تقرر ما يلي):
من) ابأداءا  للشركة  املبكر  الحل 

. (0/1(/(017
الحريزي) السيدة  فاء) تعيين 
املنصور) يعقوب  بشارع  الساكنة 
زا ية شارع غاندي الدرج ب))الطابق)
املعاريف للقيام) (1 اال 5 الشقة رقم)

باجراءات الحل.)

تعيين مقر حل الشركة ب6)))زنقة)

األطلس املعاريف الدار البيضاء).

بكأابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) الأجارية  للمحكمة  الضبط 

15 /01/ 018))تحت رقم) البيضاء،)

.654(07

535 P

STE RIZK INTERUM
SARL

شركة ذات مسؤ لية محد دة

السجل الأجاري رقم : 494047

حل الشركة
املؤرخ في) بمقأ�شى قرار الشركاء)

تقرر حل شركة) (،(0(1 سبأمبر) ((9

شركة) (،RIZK INTERUM SARL

مبلغ) املحد دة،) املسؤ لية  ذات 
درهم،) عنوان) (100.000 رتسمالها)

مقرها االجأماعي هو تقاطع شارع)11 

بريما) إقامة  املعاني  يناير  مصطفى 

105)الطابق الثالثن شقة رقم) الرقم)

6)الدارالبيضاء)نتيجة عدم  جود تي)

نشاط تجاري.

حدد مقر الأصفية بأقاطع شارع)

اقامة) املعاني  يناير  مصطفى  (11

الثالث،) الطابق  (105 الرقم) بريما 

شقة رقم)6)الدارالبيضاء،) تم تعيين)

السيد تحمد باخو كمصفي للشركة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

 16 بأاريخ) بالدارالبيضاء،) الأجارية 

نونبر)1)0)،)تحت رقم)800600.

536 P

 STE SAMI TRANS GENOVA
SARL AU

شركة ذات مسؤ لية محد دة

بشريك  حيد

السجل الأجاري رقم : 399859

حل الشركة
بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ)

تم حل شركة) (،(0(1 تغسطس) (31

 SAMI TRANS GRNOVA SARL

AU،)شركة ذات املسؤ لية املحد دة)

رتسمالها) مبلغ  بشريك  حيد،)

مقرها) درهم،) عنوان  (100.000

االزهر،عمارة) حي  هو  االجأماعي 

البرنو�شي) (1/6 فرع) (31 الرقم) (16

الدارالبيضاء،))نتيجة لعدم  جود تي)

نشاط تجاري.

االزهر،عمارة) حي  مقر  حدد 

البرنو�شي) (1/6 فرع) (31 الرقم) (16

السيد) تعيين  الدارالبيضاء،) تم 

سامر عبد هللا كمصفي للشركة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

بأاريخ بالدارالبيضاء،)  الأجارية 

 6)يوليو))))0)،)تحت رقم))83055.

537 P

STE KRIFIA AGRI

           SARL

   Rc 13131

العنوان  

تجزئة عثمانية الحي اإلداري الطابق 

3  بني مال5

إنشاء) تم  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

املحد دة)) ( ( املسؤ لية) ذات  ( شركة)

تحمل))الخصائص الأالية):

 STE KRIFIA AGRI ( (: التسمية)

.SARL

الحي) عثمانية  تجزئة  العنوان):)

اإلداري الطابق)3)بني مال5.

الضيعات) تسيير  الغــرض):)

الفالحية.

مقا 5 إدارة املقا الت الزراعية.

رتس املــا5):)100.000)درهم.

السنة املـالية):)السنة امليالدية.

مدة الشركة):)99)سنة.

املسير):)عبد الغني حنبالي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  844 ( االبأدائية بني مال5))تحت رقم)

بأاريخ)))0)/06/09.

1 C



عدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0))الجريدة الرسمية   18800

 STE ELMAATAOUY
GROUPE MEDICAL

SARL
 العنوان : الطابق السفلي  د ار ا الد 

فارس ا الد مبارك بني مال5
رقم الأقييد بالسجل الأجاري

13159
بأاريخ)))) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
شركة)) إنشاء) تم  (،30/08/(0((
تحمل)) املحد دة  املسؤ لية  ذات 

الخصائص الأالية):
 ELMAATAOUY التسمية):)

.GROUPE MEDICAL
)د ار) السفلي) الطابق  العنوان):)

ت الد فارس ت الد مبارك بني مال5.
درهم)) ( (100.000 (: املــا5) رتس 

مقسم الى)1000)حصة.
نور الدين))املعطا ي)00))حصة.

رضوان املعطا ي)400)حصة.
لطيفة املعطا ي)400)حصة.)

)الغرض):)بائع تكسسوارات  لوازم))
الصيدلية.

السنة املـالية):)السنة امليالدية.
مدة الشركة):)99)سنة.

املسير):)املعطا ي نور الدين.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بني مال5)))تحت رقم))883 

بأاريخ)))0)-15-09.
2 C

PROSTAR BENO
  SARL

Rc 13029
العنوان  : مركز تعما5 داي املأعدد 
اإلخأصاصات  تجزئة عثمانية الحي 

اإلداري الطابق 3 بني مال5
إنشاء) تم  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
شركة))ذات املسؤ لية ذات الشريك)

الوحيد))تحمل))الخصائص الأالية):
 PROSTAR BENO ( (: التسمية)

.SARL
العنوان):)مركز تعما5 داي املأعدد)
الحي) عثمانية  تجزئة  االخأصاصات 

اإلداري الطابق)3)بني مال5.

) مطور) مطور عقارات) الغــرض):)

بناء.

مقا 5 تعما5 ت  تشييد مخألفة.
رتس املــا5):)100.000)درهم.)

السنة املـالية):)السنة امليالدية.

مدة الشركة):)99)سنة.

املسير):)مر ان بن عماري.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بني مال5)748.   

3 C

STE   AIT RIAD
  SARL

   170 تجزئة جميلة  الفقيه

 بن صالح 

االسأثنائي) القرار  بمقأ�شى 

تم) (،(0/7/(0(( بأاريخ)) للشركاء)

ما يلي):)

طرف) من  حصة  (160 تفويت)
سمير) ( الى) ( محمد) رياض  ( السيد)

.I47676(رديوس))بطاقأه

مسيرا) سمير  رديوس  تعيين 

للشركة.)
اسأقالة السيد))رياض محمد من)

تسيير الشركة.)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت)) صالح  بن  ( الفقيه) االبأدائية 

عدد)470))بأاريخ)11//08/))0).

4 C

 STE  SOMADIXON

 D’IMPORTATION ET

DISTRIBUTION
 SARL

شركة سوماديكسون دانبغطاسيون 
إ ديسطغيبسيون 

شركـــــة ذات املسؤ ليـــــة املحـــــد دة 

املقر االجأماعي : الطابق األ 5 تجزئة 

تم كلثوم شاع غينيا زنقة ) رقم 3 

مرتيـــل 
رقـــم الأقييـــد فـــي السجـــل الأجـــاري 

(4831

تعييــــــــــن شريكـــــة جديــــــــــدة

العــــام) الجمـــع  محضــر  بمقأضــــى 
 06/09/(0(( االسأثنائــي املــــؤرخ في)
تــــــم تعييــــن شريكـــــة جديـــدة للشركـــة)
السيـــدة ز يتن مرية الحامـــل للبطاقـــة)
الساكنـة) (CB173835 الوطنيـــة رقـــم)
 4 الطابـق) (7 الشقـة) ب عمـارة ت  ))

الشطـر باء)ريـاض الزيأـون-)مكنـاس.
لـــــدى) القانونـــــي  اإليـــــداع  تـــــم 
كأابـــــة الضبـــــط باملحكمـــــة االبأدائيـــــة)
بأطـــوان بأاريـــــخ)))0)/15/09)تحـــــت)

رقـــــم)1895.
5 C

 STE  SOMADIXON
 D’IMPORTATION ET

DISTRIBUTION
 SARL

شركة سوماديكسون دانبغطاسيون 
إ ديسطغيبسيون 

شركـــــة ذات املسؤ ليـــــة املحـــــد دة 
املقر االجأماعي: الطابق األ 5 تجزئة 
تم كلثوم شارع غينيا زنقة ) رقم 3 

مرتيـــل 
رقـــم الأقييـــد فـــي السجـــل الأجـــاري 

(4831
تفويــــــــــت حـــــــــــــصص

العــــام) الجمـــع  محضــر  بمقأضــــى 
 06/09/(0(( االسأثنائــي املــــؤرخ في)

تــــمت املصاقـــة):)
ثالثمائة  عشرة) تفويـــت  علـــى 
310)حصة اجأماعيــة الــذي يمألكها)
 (0 السيــد تسامـــة ز يأـــن  عشـــر ن)
يمألكهــا) الـــذي  اجأماعيــة  حصــة 
ز يأــن) السيــدة  الــى  هشــام  بنعــال5 

مريـــة.
حصصهـــا) مجمـــوع  تصبـــح  هكـــذا 

هـــو)330)حصـــة اجأماعيـــة.
الجمــع) املحضــر  فإن   2الأالــي 
العــام يقــرر اسأمراريـة الشركـة بـرتس)
درهـــم  الأـــي) (100.000 (: قـــدره) مـا5 
يكـــون توزيعهــا الجديــد علـــى الشكـــل)

الأالـــي):
 340 (: تسامـــة) ز يأـــن  السيــد 

حصة اجأماعية.

 330 (: هشــــام) بنعــــال5  السيـد 

حصة اجأماعية.

السيـدة ز يأــن مريـــــة):)330)حصة)

اجأماعية.

املجمـــوع):)1000)حصة اجأماعية.

لـــــدى) القانونـــــي  اإليـــــداع  تـــــم 

كأابـــــة الضبـــــط باملحكمـــــة االبأدائيـــــة)

بأطـــوان بأاريـــــخ)))0)/15/09)تحـــــت)

رقـــــم)1895.

6 C

 STE  SOMADIXON

 D’IMPORTATION ET

DISTRIBUTION

 SARL

شركة سوماديكسون دانبغطاسيون 

إ ديسطغيبسيون 

شركـــــة ذات املسؤ ليـــــة املحـــــد دة 

املقر االجأماعي : الطابق األ 5 تجزئة 

تم كلثوم شارع غينيا زنقة ) رقم 3 

مرتيـــل 

رقـــم الأقييـــد فـــي السجـــل الأجـــاري 

(4831

تحويــــــــــل املقــــــــــر االجأماعــــــــــي

العــــام) الجمـــع  محضــر  بمقأضــــى 

االسأثنائــي املــــؤرخ في)))0)/06/09،)

تـــم تحويـــل املقـــر االجأماعـــي الحالـــي))

تجزئــة) األ 5  الطابــق  مــن  للشركـــة 

رقــم) (( زنقــة) كلثــوم شــارع غينيــا  تم 

بملــك) الجديــد  املقــر  الــى  مرتيــل،) (3

كلثوم) تم  بأجزئــة  (( علــي) املسمــى 

 45 شــارع نيجيريــا إقامــة الزكــى رقــم)

مرتيــل عمالــة املضيــق الفنيــدق.)

لـــــدى) القانونـــــي  اإليـــــداع  تـــــم 

كأابـــــة الضبـــــط باملحكمـــــة االبأدائيـــــة)

بأطـــوان بأاريـــــخ)))0)/15/09)تحـــــت)

رقـــــم)1895.

7 C



18801 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

CHAHB AGRO
  SARL AU

العنوان  : تجزئة عثمانية الحي 

اإلداري الطابق 3 بني مال5

إنشاء) تم  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

شركة))ذات املسؤ لية ذات الشريك)

الوحيد))تحمل))الخصائص الأالية):

 CHAHB AGRO SARL(:(التسمية

.AU

الحي) عثمانية  تجزئة  العنوان):)

اإلداري الطابق)3)بني مال5.

الضيعات) تسيير  الغــرض):)

الفالحية.

اإلسأغال5) إدارة  في  تعما5  رائد 

الزراعي) ت   الصناعي  ت   الأجاري 

للخدمة املدنية ت  العسكرية.

رتس املــا5):)100.000)درهم.

السنة املـالية):)السنة امليالدية.

مدة الشركة):)99)سنة.

املسير):)علي الشهب.)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  668 ( االبأدائية بني مال5))تحت رقم)

بأاريخ))))0)/18/7.

8 C

 COUVEUSE SOLAIRE

ELMORCHADI
  SARL AU

العنوان  

د ار ت الد مو�شى بني  كيل الفقيه 

بن صالح

إنشاء) تم  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

شركة))ذات املسؤ لية ذات الشريك)

الوحيد))تحمل))الخصائص الأالية):

 COUVEUSE SOLAIRE:التسمية

.ELMORCHADI SARL AU

بني) مو�شى  ا الد  د ار  العنوان):)

 كيل الفقيه بن صالح.

د اجن  ترانب) تاجر  الغــرض):)

بالجملة.

د اجن) د اجن  علف  حامل 

 منأج بيض.

رتس املــا5):)100.000)درهم.)
السنة املـالية):)السنة امليالدية.

مدة الشركة):)99)سنة.
املسير):)املرشدي مينة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  ((5 ( االبأدائية بني مال5))تحت رقم)

بأاريخ)))0)/0/09).
9 C

املركز الجهوي لالستثمار)

جهة الدار البيضاء-)سطات

)ملحقة برشيد)

 SERVICE RAPIDE 
 SOUALEM

SARL
عليه) مصادق  عقد  بمقأ�شى 
بالسوالم) (15/09/(0(( بأاريخ)
الطريفية،)تم  ضع النظام األسا�شي)
املحد دة) املسؤ لية  ذات  لشركة 

 التي تحمل الخصائص)))الأالية):
 SERVICE RAPIDE (: التسمية)

.SOUALEM  SARL
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤ لية املحد دة.)
توزيع  2يع) (: االجأماعي) الهدف  (
تجزاء)السيارات  تغيير زيوت السيارة.
رتس املا5):)حدد رتسما5 الشركة)

بمبلغ)10.000)))درهم في يد):
منير جعباق):)5.000)درهم.

عائشة مخلوف):)5.000)درهم.
من) ابأداء) سنة  (99 (: املدة)

الأأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل عام.
رياض) تجزئة  (: االجأماعي) املقر 
السوالم) حد  (756-( رقم) الساحل 

برشيد.
التسيير) حق  تعطي  (: التسيير) (
للسيد منير جعباق))ملدة غير محددة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكمة االبأدائية ببرشيد)
تحت رقم)))0)/5)9)كما تم تسجيل)
بأاريخ) الأجاري  بالسجل  الشركة 
))0)/0/09))تحت عدد))17043.   
10 C

DAKHLA JOURNEY
SARL A ASSOCIE UNIQUE

 شـركـة محد دة املسؤ لية
 ذات شريك  حيد

رتسمالها : 100.000 درهم
مقرها : حي السالم زنقة 13 رقم 79  

الداخلة
    تأسيـــس

بأاريخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إحداث  تم  (،(8/06/(019
األسا�شي لشـركـة محد دة املسؤ لية)

ذات شريك  حيد.
 DAKHLA JOURNEY (: التسميــة)
(،SARL A ASSOCIE UNIQUE
ذات) املسؤ لية  محد دة  شـركـة 

شريك  حيد.
سواء) الشركة  تهدف  (: الهــدف)
لحسابها) خارجه  ت   املغرب  داخل 

الخاص ت  لحساب الغير إلى):
تنظيم الرحالت  تنظيم الحفالت.

الحراسة،)األمن  املراقبة.
الأكوين  االرشادات.

املواد) البحر،) منأوجات  تسويق 
اسأيراد) الصناعية،)  املنأوجات 

 تصدير.
املقر االجأماعي:))حي السالم زنقة)

13)رقم)79)الداخلة.
من تاريخ) سنة ابأداء) (99 (: املــدة)

الأأسيس النهائـي.
رتس املـا5):)حدد رتس املا5 في مبلغ))
 1000 على) مقسم  درهم  (100.000
للواحـد) درهم  (100 فئة) من  حصة 
لفائدة السيد الوحيد بدر الدين بن)

طالب)1000)حصة.
التسييـر):)عهـد تسييـر الشركـة إلى)

السيد الوحيد))بدر الدين بن طالب.
فاتـح) من  تبأـدئ  (: املاليـة) السنـة 
كل) من  ديسمبر  (31 في) ينايـر  تنتهـي 

سنـة.
األر2ــاح):))%5)لالحأياط القانـــونـي.

اإليـداع) تـم  (: القانـونـي) اإليــداع 
القانـونـي باملحكمـة االبأدائية لواليـة)
الذهب بمدينـة) الداخلة  ادي  جهـة 
تحـت) ( (17/07/(019 يـوم) الداخلـة 

عـدد)019)/779.

السجل الأجاري رقم)01)14.
للنشر  البيان

11 C

املركز الجهوي لالستثمـــار

  STE  FIDACOS
العنوان : شارع املأنبي  الحي الحسني  

رقم 96) بني مال5 
رقم الأقييد بالسجل الأجاري

1(839  
بأاريخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
))0)/10/06،)تم انشاء)شركة))ذات)
الشريك) ذات  املحد دة  املسؤ لية 

الوحيد تحمل))الخصائص الأالية):
.STE  FIDACOS((:(((التسمية

العنوان):)ت الد شارع املأنبي))الحي)
الحسني))رقم)96))بني مال5.)

رتس املــا5):)100.000)درهم.))
الأجميل،) ( انأاج مواد) الغرض):) (
انأاج زيوت النباتات العطرية،)مقا 5)

في الأعليب.)
السنة))املـالية):)السنة امليالدية.

مدة الشركة):)99)سنة.
املسير):)رشيد ا موس.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبأدائية ببني مال5 تحت رقم)580.
12 C

jamal ait hommad

أو أ ج
إعالن مأعدد القرارات

jamal ait hommad
 lascam(residence(yassir(br(nr 5
 nouveau(quartier(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC
ت  ت ج »شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة ذات الشريك الوحيد«

 عنوان مقرها االجأماعي: 3) شارع 
انوا5 اقامة فلوري 11 مكأب رقم 
4 ميموزة قنيطرة 14000 قنيطرة 

مغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: -.
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
تم اتخاذ) ((0(( فبراير) (10 املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
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قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
امين) محمد  بوكادر  السيد  تفويت 
1000)حصة لصالح بوعليلة محمد)

مقابل)100000)درهم)
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
امين) محمد  بوكادر  السيد  اسأقالة 

من تسيير الشركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
مسير) محمد  بوعليلة  السيد  تعيين 

الشركة ملدة غير محد دة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
على) محمد  بوعليلة  السيد  حصو5 

1000)حصة
على) ينص  الذي  (:1( رقم) بند 
مسير) محمد  بوعليلة  السيد  مايلي:)

الشركة ملدة غير محد دة
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 
السيد بوعليلة محمد له حق) مايلي:)

االمضاء)في كل ما يخص الشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بأاريخ) بالقنيطرة  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)5515.
1I

MOHAMED SAFRIOUI

عقارات سيروكو
شركة املساهمة

رفع رتسما5 الشركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
عقارات سير كو شركة املساهمة
 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

ليد   الشارع هولندا - 0000) الدار 
البيضاء اململكة املغر2ية.

رفع رتسما5 الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.548571
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تم) ((0(1 نونبر) (30 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما5  رفع 
«00.000))درهم«)تي من)»00.000) 
عن) درهم«) (400.000« إلى) درهم«)

ت ) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 30 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

يونيو)))0))تحت رقم))977)8.

(I

MOHAMED SAFRIOUI

عقارات سيروكو

شركة املساهمة

 فاة شريك

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

عقارات سير كو شركة املساهمة

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

ليد شارع هولندا - 0000) الدار 

البيضاء اململكة املغر2ية.

 فاة شريك

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.548571

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

1)0))تم اإلعالم) 30)نونبر) املؤرخ في)

بوفاة الشريك آزاد لسرمينية  توزيع)

لرسم) (
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (01( يونيو) ((0 في) املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي):

 408 السيد)ة))فهرام لسرمينية)،)

حصة.

(، لسرمينية) ترتشاج  السيد)ة))

408)حصة.

(، لسرمينية) فازكين  السيد)ة))

408)حصة.

(، البردجوحي لسرمينية) السيد)ة))

175)حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 30 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

يونيو)))0))تحت رقم))977)8.

3I

SOUDART ARTISTIQUE

STE SOUDART ARTISTIQUE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOUDART ARTISTIQUE

حي لخريبات ، 41000، شيشا ة 

املغرب

 STE SOUDART ARTISTIQUE

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي 

لخريبات - 41000 شيشا ة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(179

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((9

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.SOUDART ARTISTIQUE

تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تد ات املائدة  األد ات  األجهزة.

حي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

لخريبات)-)41000)شيشا ة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: محمد) طليح  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.)

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد طليح محمد عنوانه)ا))حي)

لخريبات)41000)شيشا ة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد طليح محمد عنوانه)ا))حي)

لخريبات)41000)شيشا ة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بأاريخ) بامنأانوت  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)))0)/587.

4I

auditeexpert

AUTELEB

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

auditeexpert

 n 5 Rue(Ghassan(Kanafani 6

 eme(etage(fes(n 5 Rue(Ghassan

 Kanafani 6 eme(etage(fes،

30000، Fes(maroc

AUTELEB شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 4 تجزئة 

القطب الحضاري راس املا )S فاس 

4 تجزئة القطب الحضاري راس املا 

)S فاس 30300 فاس املغرب.

تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(3181

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( شتنبر) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):

هشام بطاطي) )ة)) تفويت السيد)

حصة اجأماعية من تصل) (10.000

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (14.000

تحمد عارف بأاريخ))1)شتنبر)))0).

هشام بطاطي) )ة)) تفويت السيد)

تصل) من  اجأماعية  حصة  (4.000

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (14.000

شتنبر) (1( بأاريخ) عارف  بوسف 

.(0((

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) (16 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)4891.

5I
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SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

AMC CAPITAL IMMO
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
AMC 100.000 IMMO شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
الجيش امللكي إقامة السعيدي 
مكاتب الفأح الطابق الخامس 
الشقة رقم 7) - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

738(5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) ((9
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 AMC (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.100.000 IMMO
تعما5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مخألفة)
اإلنعاش العقاري.

شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
السعيدي) إقامة  امللكي  الجيش 
مكاتب الفأح الطابق الخامس الشقة)

رقم)7) - 30000)فاس املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 700 (: لإلستأمار) مجد  الشركة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
السيد تمين الشرايبي):)300)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

الشركة مجد لإلستأمار عنوانه)ا))

الحس) (618 شارع) بيس  (61/7 رقم)

 30000 براهيم) سيدي  الصناعي 

فاس املغرب.

عنوانه)ا)) الشرايبي  تمين  السيد 

شارع خنساء) (( الشقة رقم) ((6 رقم)

إقامة كليو2اترا)30000)فاس املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الشرايبي  تمين  السيد 

شارع خنساء) (( الشقة رقم) ((6 رقم)

إقامة كليو2اترا)30000)فاس املغرب

القبي) اإلدري�شي  شرفة  السيدة 

 7 رقم) إدريسية  تجزئة  عنوانه)ا))

طريق إيموزار)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (19 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)))/))38.

6I

STE FIGEC

 FIDUCIAIRE DE GESTION

 ET D'ETUDES COMPTABLES

PAR ABRÉVIATION FI.GEC
إعالن مأعدد القرارات

STE FIGEC

10 شارع نهر  ، مكناس ، 50000، 

مكناس املغرب

 fiduciaire(de(gestion(et(d›etudes

 comptables par abréviation

FI.GEC »شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة«

 عنوان مقرها االجأماعي: 10 

avenue nehru - - مكناس املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.17361

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

تم اتخاذ) ((0(( يونيو) ((1 املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

يونيو) ((1 -1بأاريخ) رقم) قرار 
قرر) مايلي:) على  ينص  الذي  (:(0((
السيد) الواهب  تن  العام  الجمع 
سهم) (100 بنونة  اهب) مصطفى 
ألخيه املوهوب له السيد محمد بنونة)
شتنبر) (15 بأاريخ) ((- رقم) قرار 
قرر) مايلي:) على  ينص  الذي  (:(0((
 (0(( 15)شتنبر) الجمع العام بأاريخ)
تن الواهب السيد محمد بنونة  هب)
سهم لز جأه السيدة الشيماء) (150

البراق
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
الذي ينص) (:06 بند رقم بند رقم)
األسهم) توزيع  اعادة  مايلي:) على 
بنونة) محمد  السيد  (- األتي) حسب 
بنونة) كريم  السيد  درهم  (65000
الشيماء) السيدة  درهم  ((0000
مجموعه) بما  15000درهم  البراق)

100000.00)درهم.
الذي ينص) (:07 بند رقم بند رقم)
املا5) راس  توزيع  اعادة  مايلي:) على 
بنونة) محمد  السيد  (- األتي) حسب 
650)حصة)-)السيد كريم بنونة)00) 
حصة)-)السيدة البراق الشيماء)150 

حصة بما مجموعه)1000)حصة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((1 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم)))34.
7I

)محاسب معأمد.مركز اعما5  توطين)

E-COMPTABILITE SARL

NCS TRAVAUX
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

محاسب معأمد.مركز اعما5 
E-COMPTABILITE SARL توطين 

حي مباركة.مجموعة 8. رقم 
5.الطابق 1.القدس.البرنو�شي. 

الدارالبيضاء ، 0605)، 
الدارالبيضاء املغرب

NCS TRAVAUX شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي 
مباركة، مجموعة 8 رقم 5، الطابق 
1 سيدي البرنو�شي - 0600) الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.4463(5

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تقرر حل) ((0(( يونيو) (0( املؤرخ في)
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)
 NCS TRAVAUX الوحيد) الشريك 
درهم) (100.000 رتسمالها) مبلغ 
 عنوان مقرها اإلجأماعي حي مباركة،)
مجموعة)8)رقم)5،)الطابق)1)سيدي)
البيضاء) الدار  ((0600 (- البرنو�شي)

املغرب نتيجة 5):)توقف النشاط.
حي) ب  الأصفية  مقر  حدد    
الطابق) (،5 رقم) (8 مجموعة) مباركة،)
الدار) ((0600 (- سيدي البرنو�شي) (1

البيضاء)املغرب.)
  عين:

السيد)ة))هشام نوري  عنوانه)ا))
70)زنقة) 1)مجموعة) توسعة منصور)
 (0600 البرنو�شي) سيدي  (8 رقم) (1
)ة)) كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

يونيو)))0))تحت رقم)8798)8.
8I

JAMAL WASH

STE JAMAL WASH
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JAMAL WASH
الطريق الوطنية رقم 8 ، 41000، 

شيشا ة املغرب
STE JAMAL WASH شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
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 عنوان مقرها اإلجأماعي الطريق 

الوطنية رقم 8 - 41000 شيشا ة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(181

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((9

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.JAMAL WASH

غسل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات.

الطريق) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

شيشا ة) (41000  -  8 رقم) الوطنية 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: السيد بشار الخير جما5)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد بشار الخير جما5 عنوانه)ا))

شيشا ة) (41000 املحمدي) حي 

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد بشار الخير جما5 عنوانه)ا))

حي املحمدي)41000)شيشا ة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بأاريخ) بامنأانوت  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)))0)/588.

9I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

فيب كروسري
شركة ذات مسؤ لية محد دة 

ذات الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA

 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE

 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

فيب كر سري شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها االجأماعي القطعة 

68 زنقة 807 الحي الصناعي سيدي 

ابراهيم فاس - 30000 فاس املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.69045

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تمت) ((0(( شتنبر) (05 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  الأالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

بيع اجزاء)السيارات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) ((1 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)))0)/3874.

10I

MOHAMED SAFRIOUI

عقارات سيروكو
شركة املساهمة

 فاة شريك

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

عقارات سير كو شركة املساهمة

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

ليد   الشارع هولندا - 0000) الدار 

البيضاء اململكة املغر2ية.

 فاة شريك
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.548571

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
1)0))تم اإلعالم) 30)نونبر) املؤرخ في)
برجوحي سورمينيان) الشريك  بوفاة 
(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه   توزيع 
دجنبر) (1( في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

007))بالشكل األتي):
السيد)ة))فهرام سورمينيان)،))9 

حصة.
(، سورمينيان) ترتشاج  السيد)ة))

)9)حصة.
(، فاسكين سورمينيان) السيد)ة))

)9)حصة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

يونيو)))0))تحت رقم))977)8.

11I

STE T.P.E SAGE CONSULTING SARL

MUSTAFLOSSI SARL AU
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE T.P.E SAGE CONSULTING
SARL

 IMM. 57 RUE(IBN(MAJA
 L›HABITAT ، 30000، FES

MAROC
 MUSTAFLOSSI SARL AU

شركة ذات مسؤ لية محد دة 
ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي مأجررقم 
)، 14س، حي باب الغو5، ظهر 

املهراز، فاس - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
73849

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (07
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.MUSTAFLOSSI SARL AU

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األموا5/)الوساطة املالية.

عنوان املقر االجأماعي):)مأجررقم)

ظهر) الغو5،) باب  حي  14س،) (،(

املهراز،)فاس)-)30000)فاس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: السيد بخشة مصطفى)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد بخشة مصطفى عنوانه)ا))

السكن) ملعاني  مصطفى  شارع 

فاس) (30000 فاس) (، الوضيفي م ج)

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد بخشة مصطفى عنوانه)ا))

السكن) ملعاني  مصطفى  شارع 

فاس) (30000 فاس) (، الوضيفي م ج)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((0 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)4936.

1(I

MIRAD CAR

ميراد كار
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

MIRAD CAR

 N° 9 RUE(BIR(AGANDOUZ

 NARJISS(ROUTE(SEFROU(FES ،

30000، فاس املغرب

ميراد كار شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 9 زنقة 

بير اكند ز نرجس طريق صفر  فاس 

- 30000 فاس املغرب
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تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.56351

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( يوليوز) ((9 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ميراد) محمد  )ة)) السيد) تفويت 

300)حصة اجأماعية من تصل)300 

مريم ميراد) )ة)) حصة لفائدة السيد)

بأاريخ)9))يوليوز)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

غشت) ((( بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)4375.

13I

(AIN GROUPE COMPTA

 STE BENI MELLAL

SECOURS
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

(AIN GROUPE COMPTA

 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP

 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

 STE BENI MELLAL SECOURS

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي 

السعادة اقامة الخير بلوك C الطابق 

1 الشقة 69 - 3000) بني مال5 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

13161

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (03

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.BENI MELLAL SECOURS

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.EXPLOITANT D’EMBULANCE

حي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

السعادة اقامة الخير بلوك)C)الطابق)

مال5) بني  ((3000  -  69 الشقة) (1

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

500)حصة) (: السيد جابا هلل انور)

بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد جابا هلل امين):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد جابا هلل انور عنوانه)ا))دار)
رقم) (10 الدباغ شارع نواكشوطزنقة)

109 3000))بني مال5 املغرب.

السيد جابا هلل امين عنوانه)ا))دار)
رقم) (10 الدباغ شارع نواكشوطزنقة)

109 3000))بني مال5 املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد جابا هلل امين عنوانه)ا))دار)
رقم) (10 الدباغ شارع نواكشوطزنقة)

109 3000))بني مال5 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية ببني مال5 بأاريخ)15)شتنبر)

))0))تحت رقم)884.

14I

(AIN GROUPE COMPTA

STE HERBALAB
شركة ذات مسؤ لية محد دة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

(AIN GROUPE COMPTA

 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP

 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

STE HERBALAB شركة 

ذات مسؤ لية محد دة 

ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 
ا تحمانية الحي االداري الطابق 3 - 

3000) بني مال5 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
13037

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (03
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.HERBALAB
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 FABRICATION DES PRODUIT

 COSMETIQUE NATUREL
.IMPORT/EXPORT

اقامة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 -  3 ا تحمانية الحي االداري الطابق)

3000))بني مال5 املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
السيد ايت لحسن شيماء):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
شيماء) لحسن  ايت  السيد 
 131 رقم) صالح  قا�شي  عنوانه)ا))

3000))بني مال5 املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
شيماء) لحسن  ايت  السيد 
 131 رقم) صالح  قا�شي  عنوانه)ا))

3000))بني مال5 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية ببني مال5 بأاريخ)08)غشت)

))0))تحت رقم))75.

15I

BOUSTTA ZAKARIA

فربوس برو
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

BOUSTTA ZAKARIA
 CASABLANCA ، 22000،

CASABLANCA MAROC
فر2وس بر  شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 8)1 
زنقة العرعر 8)1 زنقة العرعر 

الدارالبيضاء 0000) الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
516175

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(1 شتنبر) ((0
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها):)فر2وس)

بر .
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
 1(8 (: االجأماعي) املقر  عنوان 
العرعر) زنقة  (1(8 العرعر) زنقة 
الدارالبيضاء) ((0000 الدارالبيضاء)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
السيد بوحجب عبدالرحمن):)50 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة.
 50 (: عبدامللك) بوحجب  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عبدالرحمن) بوحجب  السيد 
العرعر) زنقة  (1(8 عنوانه)ا))
الدارالبيضاء) ((0000 الدارالبيضاء)

املغرب.
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عبدامللك) بوحجب  السيد 
العرعر) زنقة  (1(8 عنوانه)ا))

الدارالبيضاء) ((0000 الدارالبيضاء)

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عبدالرحمن) بوحجب  السيد 
العرعر) زنقة  (1(8 عنوانه)ا))

الدارالبيضاء) ((0000 الدارالبيضاء)

املغرب

عبدامللك) بوحجب  السيد 
العرعر) زنقة  (1(8 عنوانه)ا))

الدارالبيضاء) ((0000 الدارالبيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (0 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)4)1)3.

16I

MOORE CASABLANCA

1520 إنفست
شركة املحاصة
تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA

 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78

 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،

CASABLANCA MAROC

0)15 إنفست شركة املحاصة

 عنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

سومية عمارة )8 الطابق ) رقم 4 

حي بالمي - 50)0) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة املحاصة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

55(357

 (6 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يوليوز)

باملميزات) املحاصة  لشركة  األسا�شي 

الأالية:

شكل الشركة):)شركة املحاصة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 15(0 (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

إنفست.

تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخدمات للشركات  املؤسسات.

على) االستثمار  االسأحواذ 

حصص في شركات مخألفة.

)إدارة الشركات الأابعة.

التي) القابضة  الشركات  نشاط 

إدارة) ت   في  ضع  عنها  نيابة  تعمل 

األ راق املالية القابلة للأحويل ت  في)

معامالت األ راق املالية ت  في سيطرة)

الشركات.

حيازة  إدارة  تأجير العقارات

املعامالت) جميع  (، تعم)  بشكل 

العقارية) ت   املالية  ت   الصناعية 

املأعلقة بشكل مباشر ت  غير مباشر)

تن) يحأمل  التي  ت   الشركة  بغرض 

تعزز مصالحها.

زنقة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

سومية عمارة))8)الطابق)))رقم)4)حي)

بالمي)-)50)0))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:

 100 (: تموديف) شركة  الشركة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

الشركة شركة تموديف عنوانه)ا))

جوهرات) عمارة  (19 رقم) (5 الطابق)

املومن) شارع عبد  (131 املومن) عبد 

50)0))الدار البيضاء)املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) حجي  كريم  السيد 

إقامة) ((0 تجزئة حدائق مجبار رقم)

البيضاء) الدار  ((0100 كاليفورنيا)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

غشت)))0))تحت رقم))83430.

17I

STE MAXFRUTE SARL

شركة الياس بلخير لالشغال 
املختلفة

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE MAXFRUTE SARL

قيادة تيت السبع عين الشفاء إقليم 

صفر  ، 30000، صفر  املغرب

شركة الياس بلخير لالشغا5 

املخألفة شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

)في طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 7 زنقة 

الغابون شارع الكرامة الزهور 1 - 

30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.65557

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

))0))تقرر حل) 18)شتنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)

الشريك الوحيد شركة الياس بلخير)

رتسمالها) مبلغ  املخألفة  لالشغا5 

مقرها) درهم  عنوان  (400.000
7)زنقة الغابون شارع) اإلجأماعي رقم)

فاس) (30000  -  1 الزهور) الكرامة 

املغرب نتيجة 5):)عدم مزالة النشاط.

 7 رقم) الأصفية ب  مقر    حدد 
الزهور) الكرامة  الغابون شارع  زنقة 

1 - 30000)فاس املغرب.)

  عين:

السيد)ة))خالد خريفة  عنوانه)ا))

طريق) (3 تجزئة املسفر إقامة سلمى)

املغرب) فاس  (30000 ايموزار)

كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (06 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3649.

18I

CABINET BOUZIDI

POLYCLINIQUE TAOUIMA
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI

عند مكأب البوزيدي ص.ب 5)1 

الناظور ، 000)6، الناظور املغرب

 POLYCLINIQUE TAOUIMA

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي الأجزئة 

 NADOR البسأان رقم )43 الناظور

62000 NADOR(MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(4581

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) (15

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.POLYCLINIQUE TAOUIMA

عيادة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النساء) الأوليد  الطب) تمراض 

الجراحي.

الأجزئة) (: عنوان املقر االجأماعي)

 NADOR(البسأان رقم))43)الناظور

.6(000 NADOR MAROC

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

مبلغ رتسما5 الشركة:)000.000.) 

درهم،)مقسم كالأالي:

 15.000 (: صالح  علي) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

: الواحد) عبد  املخأاري   السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (5.000

للحصة.

 15.000 (: صالح  علي) السيد 

بقيمة)100)درهم.

(: الواحد) عبد  املخأاري  السيد 

5.000)بقيمة)100)درهم.
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الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

 41 السيد صالح  علي عنوانه)ا))
الناظور) تاشفين  ابن  يوسف  شارع 

000)6)الناظور املغرب.
الواحد) عبد  املخأاري  السيد 
ابن) يوسف  شارع  (178 عنوانه)ا))
الناظور) (6(000 الناظور) تاشفين 

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
 41 السيد صالح  علي عنوانه)ا))
الناظور) تاشفين  ابن  يوسف  شارع 

000)6)الناظور املغرب
الواحد) عبد  املخأاري  السيد 
ابن) يوسف  شارع  (178 عنوانه)ا))
الناظور) (6(000 الناظور) تاشفين 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور بأاريخ)01)غشت)

))0))تحت رقم)3948.

19I

CENTRE D’AFFAIRES CHORFI

 PALACE CATERING SARL
AU

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CENTRE D›AFFAIRES CHORFI
144 زنقة محمد سميحة إقامة 
جوهرة محمد سميحة الطابق 
6 الرقم 35 البيضاء ، 0090)، 

CASABLANCA MAROC
 PALACE CATERING SARL AU

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 144 زنقة 
محمد سميحة إقامة جوهرة محمد 
سميحة الطابق 6 الرقم 35 البيضاء 

- 0090) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
556141

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (05

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.PALACE CATERING SARL AU

إدارة) (• (: بإيجاز) الشركة  غرض 

، املطاعم,) الأجارية) األعما5  جميع 

 الوجبات السريعة,) مطاعم البيتزا)

،) مقاهي) كريم) اآليس  ،) محالت 

الشواء) ،) غرف  الخفيفة) الوجبات 

،) غرف الشاي) الذاتية) ،) الخدمة 

 عدادات الأوزيع...
عنوان املقر االجأماعي):)144)زنقة)

محمد سميحة إقامة جوهرة محمد)

سميحة الطابق)6)الرقم)35)البيضاء)

- 0090))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: العثماني) خالد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) العثماني  خالد  السيد 
6)شقة) زنقة محمد اسميحة ط) (76

الدار) ((0090 البيضاء) الدار  (1(

البيضاء)املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) العثماني  خالد  السيد 
6)شقة) زنقة محمد اسميحة ط) (76

الدار) ((0090 البيضاء) الدار  (1(

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)4)8386.

(0I

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

 RIZKI ET LAMAACHI

TRAVAUX
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

شارع محمد الخامس رقم 14 

الطابق اال 5 الشقة ) قصبة تادلة 

، 3354)، قصبة تادلة املغرب

 RIZKI ET LAMAACHI TRAVAUX

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي الرحمة 

بلوك 5 رقم 146 - 3350) قصبة 

تادلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

((39

 (5 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( غشت)

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 RIZKI (: اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها)

.ET LAMAACHI TRAVAUX

1/منعش) (: غرض الشركة بإيجاز)

/3 العمومية) )/األشغا5  عقاري)

الأصدير  اإلسأيراد.

حي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 (3350  -  146 رقم) (5 الرحمة بلوك)

قصبة تادلة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد ملعا�شي صالح):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (500 (: طارق) رزقي  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) صالح  ملعا�شي  السيد 
نوفارا إيطاليا)8100))نوفارا إيطاليا.

عنوانه)ا)) طارق  رزقي  السيد 
كستيون) (1(001 إسبانيا) كاستيون 

إسبانيا.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) صالح  ملعا�شي  السيد 

نوفارا إيطاليا)8100))نوفارا إيطاليا
عنوانه)ا)) طارق  رزقي  السيد 
كستيون) (1(001 إسبانيا) كاستيون 

إسبانيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بأاريخ) تادلة  بقصبة  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)158.
(1I

MOHAMED SAFRIOUI

عقارات سيروكو
شركة املساهمة

 فاة شريك

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
عقارات سير كو شركة املساهمة
 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

ليد   شارع هولندا - 0000) الدار 
البيضاء اململكة املغر2ية.

 فاة شريك
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.548571
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
1)0))تم اإلعالم) 30)نونبر) املؤرخ في)
سورمينيان) جيرارد  الشريك  بوفاة 
(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه   توزيع 
تبريل) (17 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

017))بالشكل األتي):
السيد)ة))اينوك سورمينيان)،)50 

حصة.
(، فيوليت سورمينيان) السيد)ة))

50)حصة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

يونيو)))0))تحت رقم))977)8.
((I
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 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

 ILLUSION
INTERNATIONALE

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès(Boite(Postale : 2255،

30000، Fès(Maroc
 ILLUSION INTERNATIONALE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد)في طور الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 38 
عمارة ا GH 38 شقة 13 الطابق ) 

تجزئة ا لفيي 1 الضحا 30000 فاس 
املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.37597
الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر حل) ((019 نونبر) ((6 املؤرخ في)
محد دة) مسؤ لية  ذات  شركة 
 ILLUSION الوحيد) الشريك  ذات 
مبلغ رتسمالها) (INTERNATIONALE
مقرها) درهم  عنوان  (10.000
 GH  38 ا) عمارة  (38 اإلجأماعي رقم)
 1 تجزئة ا لفيي) (( الطابق) (13 شقة)
الضحا)30000)فاس املغرب نتيجة 5)

:)حل الشركة.
 38   حدد مقر الأصفية ب رقم)
 ( الطابق) (13 شقة) (GH  38 عمارة ا)
تجزئة ا لفيي)1)الضحا)30000)فاس)

املغرب.)
  عين:

ر2حي) خديجة  السيد)ة))
الشقة) (58 غزالن) اقامة   عنوانه)ا))
فاس) (30000 حي  اد فاس فاس) (7

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر) (06 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

019))تحت رقم)3940.
(3I

MOHAMED SAFRIOUI

عقارات سيروكو
شركة املساهمة

 فاة شريك

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
عقارات سير كو شركة املساهمة
 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

ليد   شارع هولندا - 0000) الدار 
البيضاء اململكة املغر2ية.

 فاة شريك
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.548571
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
1)0))تم اإلعالم) 30)نونبر) املؤرخ في)
سورمينيان) فيوليت  الشريك  بوفاة 
(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه   توزيع 
تبريل) (14 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

1)0))بالشكل األتي):
(، سورمينيان) اينوك  السيد)ة))

150)حصة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

يونيو)))0))تحت رقم))977)8.
(4I

FIDICOM

TWIN WORKS
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

FIDICOM
 AV(ORAN(N° 10 RUE(BERLIN
 ZOHOUR 1 FES(FES، 30000،

FES MAROC
TWIN WORKS شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 98 
شارع ايفران ايت سقاطو ) الشقة 

الطابق 4 - 30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.63403

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) 03)شتنبر) املؤرخ في)
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 
رتسمالها) مبلغ  (TWIN WORKS
مقرها) درهم  عنوان  (100.000
98)شارع ايفران ايت) اإلجأماعي رقم)
سقاطو)))الشقة الطابق)4 - 30000 
املوارد) قلة  (: نتيجة 5) املغرب  فاس 
بالصفقات) الفوز  املادية  صعو2ة 

العمومية.
زنقة) (6   حدد مقر الأصفية ب)
(- السمن) عين  طريق  عوام  جبل 

30000)فاس املغرب.)
  عين:

حجحوج) رشيد  السيد)ة))
ايت) تجزئة  (98 رقم)  عنوانه)ا))
4)م ج) الطابق) (14 الشقة) (( سقاطو)
)ة)) كمصفي) املغرب  فاس  (30000

للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (1( بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)4765.
(5I

شركة فيد سو

SNADA CASH
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة فيد سو
)10 شارع املوحدين الحسيمة ، 

000)3، الحسيمة املغرب
Snada cash شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي 

مركزجماعة اسنادة - 000)3 
الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

141

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (11

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 Snada(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.cash

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تموا5

خدمة تسهيالت.

(: االجأماعي) املقر  عنوان 

 3(000 (- اسنادة) مركزجماعة 

الحسيمة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:) رتسما5  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: تسماء) لغازي) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

الشركة تسماء) لغازي عنوانه)ا))

 3(000 علي) بن  الحسين  زنقة  (10

الحسيمة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيدة تسماء) لغازي عنوانه)ا))

 3(000 علي) بن  الحسين  زنقة  (10

الحسيمة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بأاريخ) بأارجيست  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)8).

(6I
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SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 EQUIPEMENT INDUSTRIEL
TASSILA

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تحويل الشكل القانوني للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 EQUIPEMENT INDUSTRIEL
TASSILA شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
  عنوان مقرها االجأماعي تجزئة 10 
مركز الحياة تاسيال الدشيرة انزكان - 

86360 الدشيرة انزكان.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.5679

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
املؤرخ في)05)شتنبر)))0))تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤ لية املحد دة«)إلى)»شركة)
ذات مسؤ لية محد دة ذات الشريك)

الوحيد«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (19 بأاريخ) بانزكان  االبأدائية 

))0))تحت رقم)1811.
(7I

LE PREMIER CONSEIL

EXCELANCE KIDS EXPORT
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
 EXCELANCE KIDS EXPORT

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي املكأب 
رقم ب 14 اقامة فجوة شارع 

الحسن الثاني طريق الصويرة كليز - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1(9061

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (10
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.EXCELANCE KIDS EXPORT
غرض الشركة بإيجاز):)*-)اسأيراد)

 تصدير املالبس الجاهزة
)تاجر) الجاهزة) *املالبس 

بالأقسيط).
املكأب) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
رقم ب)14)اقامة فجوة شارع الحسن)
 40000 (- الثاني طريق الصويرة كليز)

مراكش املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: الز2ري) نزهة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الز2ري  نزهة  السيدة 
ص ب)815).)ابو ظبي االمارات العر2ية)

املأحدة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الز2ري  نزهة  السيدة 
ص ب)815).)ابو ظبي االمارات العر2ية)

املأحدة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((0 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم))13957.

(8I

cabinet de normalisation comptable sarl

QASR ATTAAMIR
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

 cabinet de normalisation
comptable sarl

 bd(emile(zola(casablanca ، (81
20300، casablanca(maroc

QASR ATTAAMIR شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي ) زنقة 
تبو حسن األشعري، الطابق الرابع، 
شارع تنفا الدار البيضاء 0330) 

الدار البيضاء اتمغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

551505
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (((
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 QASR (: اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها)

.ATTAAMIR
غرض الشركة بإيجاز):)•)

التر يج العقاري)؛
تأجير العقارات  املعدات. (•

التسويق بالجملة. (•
الشراء) عمليات  جميع  (•
 البيع  الأأجير  الأصنيع  البناء)

 اإلنأاج  اإلدارة  الوساطة.
بيع  حيازة  اسأغال5) ( (•

جميع براءات االختراع.
.

زنقة) (( (: االجأماعي) املقر  عنوان 
الطابق الرابع،) تبو حسن األشعري،)
شارع تنفا الدار البيضاء)0330))الدار)

البيضاء)اتمغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيدة نعيمة املنأصر باهلل):)510 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

490)حصة) (: السيد محمد مقّدم)
بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

باهلل) املنأصر  نعيمة  السيدة 
اقامة) شارع  ليلي  (،5 عنوانه)ا))
 LONG CHAMPS (0630 سعد) 

الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) مقّدم  محمد  السيد 
النرجس) زنقة  عزيز  طارق  اقامة 
البيضاء) الدار  ((0400  6 الطابق)

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
باهلل) املنأصر  نعيمة  السيدة 
اقامة) شارع  ليلي  (،5 عنوانه)ا))
 LONG CHAMPS (0630 سعد) 

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بالدار البيضاء)بأاريخ)-)تحت)

رقم)-.
(9I

إكسترناليا

MEGA CYCLE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

إكسترناليا
تجزئة الكولين، عمارة لو ماتينيون 
الطابق ) املكأب 6 سيدي معر ف، 

0150)، البيضاء اململكة املغر2ية
MEGA CYCLE شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 19 زنقة 
ماجيالن - 0000) البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1349(1
الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
املؤرخ في)3))فبراير)))0))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
«19)زنقة ماجيالن)-)0000))البيضاء)
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لرقم) السفلي  »الطابق  إلى) املغرب«)
16))شارع ابراهيم الر داني املعاريف)

0000))البيضاء)املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)836611.

30I

CORICO

CORICO
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

CORICO
حي تار دانت تجزئة تبراج طنجة 
بلوك 6 مكأب رقم 13 مكرر ، 

90000، طنجة املغرب
CORICO شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي حي 

تار دانت تجزئة تبراج طنجة بلوك 6 
مكأب رقم 13 مكرر - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

99((5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((019 يونيو) ((4
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.CORICO
اسأيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منأجات الأجميل.
حي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
تار دانت تجزئة تبراج طنجة بلوك)6 
مكأب رقم)13)مكرر)-)90000)طنجة)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

حصة) (50 (: قرة) الهام  السيدة 
بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد تنس قرة):)50)حصة بقيمة)
100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

السيدة الهام قرة عنوانه)ا))شارع)
امام غزالي عمارة)16)الطابق)4)رقم15 

90000)طنجة املغرب.
السيد تنس قرة عنوانه)ا))10زنقة)
 30100 حركون) حي  سعيدة  10حي 

فاس املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيدة الهام قرة عنوانه)ا))شارع)
امام غزالي عمارة)16)الطابق)4)رقم15 

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((5 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

.M71919666(1(019))تحت رقم
31I

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

 COMPAGNIE GENERALE
 DES TRAVAUX DE

CONSTRUCTION (CGTC(
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

رفع رتسما5 الشركة

 CABINET HASSAN EL
OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE (9
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

 COMPAGNIE GENERALE DES
 TRAVAUX DE CONSTRUCTION

CGTC)) شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 
) العمارة ت6 تجزئة اية 108 شارع 
الحسن الأاني - - برشيد املغرب.

رفع رتسما5 الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.10809
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تم) ((0(( شتنبر) (13 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما5  رفع 

من) تي  درهم«) (6.000.000»

«1.000.000)درهم«)إلى)»7.000.000 

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية ت  عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((( بأاريخ) ببرشيد  االبأدائية 

))0))تحت رقم)955.

3(I

’Entreprise assisstance *ENTASS*

SIWANA-IMPORT
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

 Entreprise assisstance*

›*ENTASS

 ongle(rue(berkane(et(melila ،

60000، oujda(maroc

siwana-import شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي : طريق تازة 

حي الوحدة زنقة 165 رقم 33  جدة 

- 60000  جدة املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.(46(9

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر) ((0(1 تكأو2ر) (06 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (siwana-import حل)

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد مبلغ رتسمالها)10.000)درهم)

 عنوان مقرها اإلجأماعي طريق تازة)
حي الوحدة زنقة 165)رقم)33) جدة)

- 60000) جدة املغرب نتيجة ملشاكل)

مالية.

  عين:

رمضاني) محمد  السيد)ة))

60000) جدة)  عنوانه)ا)) جدة)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)

1)0)) في طريق) تكأو2ر) (06 بأاريخ)
 33 رقم) تازة حي الوحدة زنقة 165)

 جدة)-)60000) جدة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (06 بأاريخ) بوجدة  الأجارية 

))0))تحت رقم)85.

33I

FINANCE CENTER

K&S FAMILY
إعالن مأعدد القرارات

FINANCE CENTER
 AV(ALLAL(EL(FASSI(N° 598

 CM(UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

K&S(FAMILY »شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة ذات الشريك 

الوحيد«
 عنوان مقرها االجأماعي: فيال 
الغزايل دائرة لوداية جماعة 

تاسلطانت طريق امزميز - 40000 
مراكش املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.1178(3
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
))0))تم اتخاذ) 17)غشت) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
ر�شى) احمد  السيد  تعيين  مايلي:)
الزهراء) فاطمة  السيدة  الغزايل,)
الغزايل  السيد محمد كما5 الغزايل)
غير محد دة) ملدة  للشركة  مسير ن 

مع توقيع منفصل
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
 ceremonia((إضافة الشعار الأجاري

( palace
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
على) ينص  الذي  (:14 رقم) بند 
ر�شى) تحمد  السيد  تعيين  مايلي:)
الزهراء) فاطمة  السيدة  الغزايل,)
الغزايل  السيد محمد كما5 الغزايل)
غير محد دة) ملدة  للشركة  مسير ن 

مع توقيع منفصل
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
 Ceremonia((إضافة الشعار الأجاري

.( Palace
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((( بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139668.

34I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 EQUIPEMENT INDUSTRIEL

TASSILA
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 EQUIPEMENT INDUSTRIEL

TASSILA شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 10 

مركز الحياة تاسيال الدشيرة انزكان - 

86360 الدشيرة -انزكان املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.5679

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( شتنبر) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):

بلقاسم) )ة)) السيد) تفويت 

اجأماعية) حصة  (1.400 الحضيكي)

من تصل)1.400)حصة لفائدة السيد)

 05 بأاريخ) انجراحي  عبدالسالم  )ة))

شتنبر)))0).

تفويت السيد))ة))حفيظ بوجال5)

تصل) من  اجأماعية  حصة  (1.300

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.300

عبدالسالم انجراحي بأاريخ)05)شتنبر)

.(0((

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) (19 بأاريخ) بانزكان  االبأدائية 

))0))تحت رقم)1811.

35I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 HAKIMA PRESTIGE

HOTELEERIE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI

 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE

 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

 HAKIMA PRESTIGE

HOTELEERIE شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الجيش امللكي إقامة السعدي مكاتب 

الفأح الطابق 5 الشقة رقم 7) - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

73885

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) ((9

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

 HAKIMA PRESTIGE  :

.HOTELEERIE

غرض الشركة بإيجاز):)فندق.

شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

الجيش امللكي إقامة السعدي مكاتب)

 -  (7 رقم) الشقة  (5 الطابق) الفأح 

30000)فاس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: لإلستأمار) مجد  الشركة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد تمين الشرايبي):)500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

الشركة مجد لإلستأمار عنوانه)ا))
الحي) (618 شارع) بيس  (61/7 رقم)
 30000 براهيم) سيدي  الصناعي 

فاس املغرب.
عنوانه)ا)) الشرايبي  تمين  السيد 
رقم)6))زنقة الخنساء)إقامة كليو2اترا)

30000)فاس املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الشرايبي  تمين  السيد 
رقم)6))زنقة الخنساء)إقامة كليو2اترا)

30000)فاس املغرب
القبي) اإلدري�شي  شرفة  السيدة 
 7 رقم) اإلدري�شي  تجزئة  عنوانه)ا))

طريق إيموزار)30000)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((1 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3873.
36I

LAAJEB ACCOUNTING

SAMSA TRAVAUX
إعالن مأعدد القرارات

LAAJEB ACCOUNTING
 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN(NC ، 93040،
TETOUAN MAROC

SAMSA TRAVAUX »شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة«

 عنوان مقرها االجأماعي: 86 شارع 
املنظر الجميل سم�شى جامع مز اق 

- 10163 تطوان املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.11963

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
))0)تم اتخاذ) شتنبر) (07 املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
إضافة األنشطنة الأالية:)-)الأنظيف)
 الصيانة  نظافة املباني.)-)بيع  شراء)

مواد البناء)

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

(- الأالي:) الأجاري  النشاط  حذف 

املراقبة  األمن

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

بند رقم رقم))):)النشاط الأجاري:)

النظافة) مايلي:) على  ينص  الذي 

املباني،) صيانة  نظافة   الأنظيف،)

بيع  شراء)مواد البناءن تعما5 البناء)

املساحات) صيانة  تطوير  املخألفة،)

صيانة  معالجة  تهيئة) الخضراء،)

املشاركة  املساهمة في تي) املسابح،)

ذات) ت   مماثل  نشاط  ذات  شركة 

العمليات) صلة،) بشكل عام جميع 

الصناعية  الأجارية  املالية)

املرتبطة) العقارية   العقارية  غير 

بشكل مباشر ت  غير مباشر باألغراض)

ت ) مشابهة  تغراض  ت   إليها  املشار 

مماثلة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (16 االبأدائية بأطوان بأاريخ)

))0))تحت رقم)1908.

37I

LAAJEB ACCOUNTING

 PHARMACIE
DARAKOUBAA

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

LAAJEB ACCOUNTING

 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN(NC ، 93040،

TETOUAN MAROC

 PHARMACIE DARAKOUBAA

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي مركزدار 

تقو2اع جماعة الدار دارة إقليم 
شفشا ن - 91000 شفشا ن 

املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.31861
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الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
))0))تم تحويل) 15)يونيو) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
دارة) الدار  جماعة  تقو2اع  »مركزدار 
91000)شفشا ن) (- إقليم شفشا ن)
إلى)»حي البوغاز  اد املخازن) املغرب«)
رقم))11 - 00)93)املضيق املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (30 بأاريخ) بأطوان  االبأدائية 

))0))تحت رقم)1505.

38I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

PRIME APPART
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV(DES(F.A.R(BUREAU(N°.12

FES ، 30000، FES(MAROC
PRIME APPART شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
عبدالكريم بنجلون رقم )4، الطابق 

6 مكاتب تشرف فاس - 30000 
فاس اململكة املغر2ية

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
73859

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (06
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 PRIME(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.APPART

تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
غرفة ت  شقة مفر شة.

شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
)4،)الطابق) عبدالكريم بنجلون رقم)
6)مكاتب تشرف فاس)-)30000)فاس)

اململكة املغر2ية.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: صفار) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) صفار  يوسف  السيد 
مشيش) بن  عبدالسالم  زنقة  (11
فاس) (30000 فاس) ج  م  بورمانة 

اململكة املغر2ية.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) صفار  يوسف  السيد 
مشيش) بن  عبدالسالم  زنقة  (11
فاس) (30000 فاس) ج  م  بورمانة 

اململكة املغر2ية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((1 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3854.
39I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 EQUIPEMENT INDUSTRIEL
TASSILA

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجأماعي للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 EQUIPEMENT INDUSTRIEL
TASSILA شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 10 
مركز الحياة تاسيال الدشيرة انزكان - 

86360 الدشيرة انزكان املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.5679

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
املؤرخ في)05)شتنبر)))0))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
تاسيال) الحياة  مركز  (10 »تجزئة)
الدشيرة) (86360 (- انزكان) الدشيرة 
 70 س) »تجزئة  إلى) املغرب«) انزكان 
زنقة سال مركز الحياة تاسيال الدشيرة)
انزكان) الدشيرة  (86360 (- انزكان)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (19 بأاريخ) بانزكان  االبأدائية 

))0))تحت رقم)1811.

40I

conseils gest plus

HOU-DANI PRODUCTIONS
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

conseils gest plus
شارع عبد الكريم الخطابي عمارة 
برج املنارة ) الطابق الخامس رقم 
25A ، 400000، مراكش املغرب
 HOU-DANI PRODUCTIONS
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي زينيت 
بزنيس سانتر زنقة مسلم تجزئة بوكار 
طابق 3 شقة 14 باب دكالة مراكش 

- 4000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1(8913
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (06
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
HOU-(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.DANI PRODUCTIONS

:)مقا 5 في) غرض الشركة بإيجاز)
إدارة الخدمة.

زينيت) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
بزنيس سانتر زنقة مسلم تجزئة بوكار)
طابق)3)شقة)14)باب دكالة مراكش)-)

4000)مراكش املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:
100)حصة) (: السيدة امنة هباش)

بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) هباش  امنة  السيدة 
كينغ ا ليفرايالن)57 551))جڢ دين)
هاغ هوالندا)551))دين هاغ هوالندا.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) هباش  امنة  السيدة 
كينغ ا ليفرايالن)57 551))جڢ دين)
هاغ هوالندا)551))دين هاغ هوالندا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (14 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139393.

41I

AMATRUST

JIDSA
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

AMATRUST
 BD(DE(PARIS 5 EME,14

 ÉTAGE(N°5 CASA، 1000،
CASABLANCA MAROC

JIDSA شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة

 30Bd عنوان مقرها اإلجأماعي 
 Rahal(El(Maskini(Etg 2 Appt 5 -
Casablanca - 2000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

555971
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في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (07
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
.JIDSA(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

-إنشاء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
 تشغيل  مراقبة  إدارة  توجيه)

 تنسيق جميع املقا الت
في) (، الصناعية  الأجارية  املالية)
جميع قطاعات بما في ذلك الهندسة

املالية  االستشارة);
-االسأحواذ على حصص في هذه)

الشركات;
-كل نشاط يأعلق بشركة قابضة)

 خاصة تتبع الشركات الأابعة..
 30Bd (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 Rahal El Maskini Etg ( Appt 5 -
الدار البيضاء) (Casablanca - (000

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 9.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:
حصة) (51 (: كريم ساجد) السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة.
العمراني) عائشة  نادية  السيدة 
الجوطي):)9))حصة بقيمة)100)درهم)

للحصة.
السيد عبد هللا ساجد):)10)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
 08 السيد كريم ساجد عنوانه)ا))
العزيزية)،)كاليفورنيا).)الدار البيضاء)

املغرب.
العمراني) عائشة  نادية  السيدة 
(، العزيزية) (08 عنوانه)ا)) الجوطي 

كاليفورنيا).)الدار البيضاء)املغرب.
السيد عبد هللا ساجد عنوانه)ا))
الدار) (. كاليفورنيا) (، العزيزية) (08

البيضاء)املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

 08 السيد كريم ساجد عنوانه)ا))
العزيزية)،)كاليفورنيا).)الدار البيضاء)

املغرب
السيد عبد هللا ساجد عنوانه)ا))
الدار) (. كاليفورنيا) (، العزيزية) (08

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)-.
4(I

CAA

سيل هولدينغ
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL PHYTO
 INARA 2 RUE 18 N°34

 CASABLANCA(INARA 2 RUE 18
 N°34 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC
سيل هولدينغ شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي 77 زنقة 
محمد سميحة طابق 10 شقة 57 - 

0))0) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
549887

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) ((5
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
سيل) (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

هولدينغ.
البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 األشغا5 العامة..
زنقة) (77 (: عنوان املقر االجأماعي)
 -  57 10)شقة) محمد سميحة طابق)

0))0))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد سيل محمد):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) محمد  سيل  السيد 
 (0((0 39 57)رقم) 3)زنقة) ياسمينة)

الدار البيضاء)املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محمد  سيل  السيد 
 (0((0 39 57)رقم) 3)زنقة) ياسمينة)

0))0))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

يوليوز)))0))تحت رقم)831131.

43I

I(DEVLOPMEN(&(SOLUTION

 I DEVLOPMENT &

SOLUTION
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

I(DEVLOPMEN & SOLUTION

 RUE(CHORAFAE, CHARF ،

90000، TANGER(MAROC

 I(DEVLOPMENT & SOLUTION

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 Charf عنوان مقرها اإلجأماعي 

 Mghogha ,Tanger 90000, Rue

 Chorafae , Résidence(Taoufikia

 Bloc(C1C2 , Appartement 36 -

90000 tanger(maroc

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

130661

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (03

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 I (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.DEVLOPMENT(&(SOLUTION

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 Architecture et développement

.de logiciels informatiques

 Charf (: االجأماعي) املقر  عنوان 

 Mghogha( ,Tanger( 90000,( Rue

 Chorafae( ,( Résidence( Taoufikia

 Bloc( C1C2( ,( Appartement( 36( -

.90000 tanger maroc

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:

 IDRISSI ISMAEL : 100 السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

 IDRISSI ISMAEL السيد)

 Rue( des( Noyers( 1030 عنوانه)ا))

.bruxelles Belgique

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

 IDRISSI ISMAEL السيد)

 Rue( des( Noyers( 1030 عنوانه)ا))

bruxelles Belgique

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((1 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)-.
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espace(finance

5 م ب إنفاست

LMP INVEST 
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

espace(finance
04) شارع إميل ز ال إقامة الكرم 

رقم ) الدار البيضاء، 0300)، الدار 
maroc البيضاء

 LMP INVEST 5 م ب إنفاست
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي 13 زنقة 
تحمد املجاطي إقامة األلب الطابق 
األ 5 رقم8 املعاريف - 50)0) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
556187

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (08
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها):)5 م ب)

.LMP INVEST(إنفاست
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
العقارات) تأجير  تشغيل  عقاري,)

اململوكة ت  املؤجرة.
زنقة) (13 (: عنوان املقر االجأماعي)
تحمد املجاطي إقامة األلب الطابق)
50)0))الدار) األ 5 رقم8)املعاريف)-)

البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: السيد العربي البوجاني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

السيد العربي البوجاني عنوانه)ا))
الجديدة) (000 تجزئة الهال5) (66 رقم)

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد العربي البوجاني عنوانه)ا))
الجديدة) (000 تجزئة الهال5) (66 رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم))83867.
45I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

ان دي ايل انبوغ
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE
 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
ان دي ايل انبوغ شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 547 
الطابق 1 تجزئة املسأقبل املسيرة 

فاس - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
73873

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (05
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
:)ان دي) اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها)

ايل انبوغ.

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع)

الأصدير  االستراد.

 547 (: االجأماعي) املقر  عنوان 

املسيرة) املسأقبل  تجزئة  (1 الطابق)

فاس)-)30000)فاس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد هشام ازدك):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ازدك  هشام  السيد 

املسأقبل) تجزئة  (1 الطابق) (547

املسيرة فاس)30000)فاس املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ازدك  هشام  السيد 

املسأقبل) تجزئة  (1 الطابق) (547

املسيرة فاس)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((1 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3865.

46I

omnium management

MIMI’S OPTIC
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

omnium management

 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 8(

30100، fes(maroc

MIMI’S OPTIC شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي مأجر رقم 

18 اقامة 10 شارع البوعنانية طريق 

ايموزا 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

73577

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( غشت) ((3

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.MIMI’S OPTIC

غرض الشركة بإيجاز):)البصريات.

عنوان املقر االجأماعي):)مأجر رقم)

18)اقامة)10)شارع البوعنانية طريق)

ايموزا)30000)فاس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

(: املطيري) ناجم  مريم  السيدة 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

املطيري) ناجم  مريم  السيدة 

النخيل) حي  ((9 رقم) فيال  عنوانه)ا))

فاس) (30000 السمن) عين  طريق 

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

املطيري) ناجم  مريم  السيدة 

النخيل) حي  ((9 رقم) فيال  عنوانه)ا))

فاس) (30000 السمن) عين  طريق 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((9 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)4459.
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MJ MANAGEMENT

 CONCEPT & ETUDES 
INGENIERIE SARL AU

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES(HIKMAT 2EME
 ETAGE(N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
 CONCEPT & ETUDES 

INGENIERIE SARL AU شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

مهأمة غاندي اقامة حمراء الطابق 
5 الشقة رقم 16 طنجة - 90000 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري)
.1069(7

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر) ((0(( غشت) ((3 في) املؤرخ 
ذات مسؤ لية محد دة) حل شركة 
 CONCEPT الوحيد) الشريك  ذات 
 &( ETUDES( INGENIERIE( SARL
درهم) (100.000 رتسمالها) مبلغ  (AU
شارع) اإلجأماعي  مقرها   عنوان 
الطابق) اقامة حمراء) مهأمة غاندي 
 90000 (- طنجة) (16 رقم) الشقة  (5

طنجة املغرب نتيجة 5):)املنافسة.
شارع) ب  الأصفية  مقر  حدد    
مهأمة غاندي اقامة حمراء)الطابق)5 
الشقة رقم)16)طنجة املغرب)90000 

طنجة املغرب.)
  عين:

اجظيظ) هللا  عهد  السيد)ة))
مجمع) اشقار  طريق   عنوانه)ا))
السالم فيال رقم)141)طنجة)90000 

طنجة املغرب كمصفي))ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((0 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)10166.
48I

املركز املراك�شي لإلرشاد

RAID BUGGY MAROC
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

املركز املراك�شي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل ت عمارة تنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

RAID BUGGY MAROC شركة 
ذات املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي جليز تكنة 

الغو5 تجزئة الزيأون ) رقم 7) 
الطابق الثالث - 40000 مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.81619

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) 13)شتنبر) املؤرخ في)
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 
مبلغ) (RAID BUGGY MAROC
رتسمالها)100.000,00)درهم  عنوان)
الغو5) تكنة  جليز  اإلجأماعي  مقرها 
الطابق) ((7 رقم) (( الزيأون) تجزئة 
املغرب) مراكش  (40000 (- الثالث)
:)-)توقف النشاط الأجاري) نتيجة 5)

للشركة.
جليز) ب  الأصفية  مقر  حدد    
رقم) (( الزيأون) تجزئة  الغو5  تكنة 
40000)مراكش) (- 7))الطابق الثالث)

املغرب.)
  عين:

دادا  عنوانه)ا)) مريم  السيد)ة))
تكنة) (106 رقم) (1 بلوك) (( الزيأون)
املغرب) مراكش  (40000 الغو5)

كمصفي))ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((( بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139676.
49I

mechkour el mostapha

Sofar-Poussins SARL AU
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

mechkour el mostapha
 1(db zarktouni smaala settat
 12db(zarktouni(smaala(settat،

26000، settat(maroc
Sofar-Poussins SARL AU شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 65) شارع 
الرقطوني الطابق 9 الرقم)9 - 

0040) البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
555985

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (07
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
Sofar- (: اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها)

.Poussins SARL AU
الأصدير) (: غرض الشركة بإيجاز)

 االستراد بيع الكأاكيت  البيض.
 (65 (: االجأماعي) املقر  عنوان 
شارع الرقطوني الطابق)9)الرقم)9 - 

0040))البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 60.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:
حصة) (600 (: السيد رضا صفور)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) صفور  رضا  السيد 

10)بلوك املخازنية حي ميمونة) الرقم)

6000))سطات املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) صفور  رضا  السيد 

10)بلوك املخازنية حي ميمونة) الرقم)

6000))سطات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (0 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم))83833.

50I

Idnaco

IDHALI
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 فاة شريك

Idnaco

 11B, Rue(Ahmed(Akrad, Oasis,

 Etage 2, Casablanca ، 20410،

Casablanca Maroc

IDHALI شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي كم 3 

طريق تكادير تيزنيت - 80090 تكادير 

املغرب.

 فاة شريك
رقم الأقييد في السجل الأجاري -.

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تم اإلعالم) يناير) (10 املؤرخ في)

بوفاة الشريك الحاج ابراهيم إد حلي)

الورثة) على  حصصه  بيشا  توزيع 

)لرسم اإلراثة املؤرخ في)0))يونيو)
ً
تبعا

1)0))بالشكل األتي):
 1,55 (، انجار) رقية  السيد)ة))

حصة.
 1,55 (، رقية إد بلقيس) السيد)ة))

حصة.

 7,30 (، الناجم إد حلي) السيد)ة))

حصة.

 3,65 (، فضمة إد حلي) السيد)ة))

حصة.
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السيد)ة))خديجة إد حلي)،)3,65 

حصة.

 3,65 (، حلي) إد  تمينة  السيد)ة))

حصة.

 3,65 (، حلي) إد  زينة  السيد)ة))

حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (1( بأاريخ) باكادير  الأجارية 

))0))تحت رقم)118363.

51I

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

BIJOUX TRAVAUX
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

قفل الأصفية

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

شارع محمد الخامس رقم 14 

الطابق اال 5 الشقة ) قصبة تادلة 

، 3354)، قصبة تادلة املغرب

BIJOUX TRAVAUX شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي : تجزئة 

ز ن الشقة رقم 564 بوغريبة 

50)60 اكليم - 63300 بركان 

املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.6515

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تقرر حل) ((0(1 تبريل) (07 املؤرخ في)

ذات) شركة  (BIJOUX TRAVAUX

رتسمالها) مبلغ  املحد دة  املسؤ لية 

مقرها) درهم  عنوان  (100.000

رقم) الشقة  ز ن  تجزئة  اإلجأماعي 

564)بوغريبة)50)60)اكليم)-)63300 

اللتشطيب) نتيجة  املغرب  بركان 

الكامل لجميع تنشطة الشركة..

  عين:

 DIEGO CASTRO السيد)ة))

LGAR- CAMPO) عنوانه)ا))

 OUTEIRO-FAFIAN (3 (7600

)ة)) كمصفي) اسبانيا  (sarria lugo

للشركة.

  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)
بأاريخ)07)تبريل)1)0)) في تجزئة ز ن)
 60(50 بوغريبة) (564 رقم) الشقة 

اكليم)-)63300)بركان املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (15 بأاريخ) ببركان  االبأدائية 

))0))تحت رقم)))0)/489.

5(I

FIDWAY CONSEIL

SOCIETE ONOMAR
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

FIDWAY CONSEIL
 AVENUE ESSAADIYNE

 RESIDENCE(L›OLIVIER 1er
 ETAGE(APPT(N°2 (EN(FACE

 CAFE(LA(TERRASSE(، 50000،
MEKNES MAROC

SOCIETE ONOMAR شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 99 
املنطقة الصناعية سيدي سليمان 

مو5 كيفان - 50000 مكناس 
املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.37103
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( شتنبر) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):
اسعيد) عزيز  )ة)) السيد) تفويت 
الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 
اجأماعية) حصة  (GK 450  69550
حصة لفائدة السيد) (500 من تصل)
)ة))عبدالرحيم تكأك الحامل لبطاقة)
الأعريف الوطنية)D 710568)بأاريخ)

14)شتنبر)))0).
اسعيد) عزيز  )ة)) السيد) تفويت 
 500 حصة اجأماعية من تصل) (50
فأيحة) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 
الأعريف) لبطاقة  الحاملة  العالمي 
D) انسحابه)  717384 الوطنية)
 14 من الشركة  من التسيير بأاريخ)

شتنبر)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) ((0 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3385.
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DARAA AUDIT

LATO DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

DARAA AUDIT

 ROUTE BOUSKOURA PROJET

 GREEN(WORK(IMM(A(N°7،

0000)، الدار البيضاء املغرب

LATO DEVELOPPEMENT شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 83) شارع 

يعقوب املنصور الطابق 1 شقة 8 - 

0000) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

555855

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (01

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 LATO (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.DEVELOPPEMENT

منعش) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

عقارات

-)شراء)األرا�شي  املباني  عملياتها)

اإلنشاءات) جميع  تشييد  (-  إدارتها.)

جميع) إنشاء) ؛) األرا�شي) جميع  على 

الأقسيمات.

 (83 (: االجأماعي) املقر  عنوان 

شارع يعقوب املنصور الطابق)1)شقة)

8 - 0000))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 50.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:

 167 (: منصف) فوزية  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيدة مريم نيت بحمادن):)167 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

نيت) الزهراء) فاطمة  السيدة 

 100 بقيمة) حصة  (166 (: بحمادن)

درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيدة فوزية منصف عنوانه)ا))

فيال رقم)1)زنقة اإلجاص تنفا)0000) 

الدار البيضاء)املغرب.

بحمادن) نيت  مريم  السيدة 

الحقل) غاندي  شارع  (18 عنوانه)ا))

البيضاء) الدار  ((0000 الطويل)

املغرب.

نيت) الزهراء) فاطمة  السيدة 

شارع غاندي) (18 بحمادن عنوانه)ا))

الحقل الطويل)0000))الدار البيضاء)

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيدة فوزية منصف عنوانه)ا))

فيال رقم)1)زنقة اإلجاص تنفا)0000) 

الدار البيضاء)املغرب

بحمادن) نيت  مريم  السيدة 

الحقل) غاندي  شارع  (18 عنوانه)ا))

الطويل)0000))الدار البيضاء)املغرب

نيت) الزهراء) فاطمة  السيدة 

شارع غاندي) (18 بحمادن عنوانه)ا))

الحقل الطويل)0000))الدار البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (0 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838191.

54I
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Idnaco

BICHA

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 فاة شريك

Idnaco

 11B, Rue(Ahmed(Akrad, Oasis,

 Etage 2, Casablanca ، 20410،

Casablanca Maroc

BICHA شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي كم 3 

طريق تكادير تيزنيت - 80090 تكادير 

املغرب.

 فاة شريك

رقم الأقييد في السجل الأجاري -.

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تم اإلعالم) يناير) (10 املؤرخ في)

بوفاة الشريك الحاج ابراهيم إد حلي)

الورثة) على  حصصه  بيشا  توزيع 

)لرسم اإلراثة املؤرخ في)0))يونيو)
ً
تبعا

1)0))بالشكل األتي):

 1,55 (، انجار) رقية  السيد)ة))

حصة.

 1,55 (، رقية إد بلقيس) السيد)ة))

حصة.

 7,30 (، الناجم إد حلي) السيد)ة))

حصة.

 3,65 (، فضمة إد حلي) السيد)ة))

حصة.

السيد)ة))خديجة إد حلي)،)3,65 

حصة.

 3,65 (، حلي) إد  تمينة  السيد)ة))

حصة.

 3,65 (، حلي) إد  زينة  السيد)ة))

حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (1( بأاريخ) باكادير  الأجارية 

))0))تحت رقم)118376.
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STE CECONA SARL

IMMO ZOFI
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ممثل قانوني للشركة

STE CECONA SARL
 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
IMMO ZOFI »شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد«

 عنوان مقرها االجأماعي: عمارة 
الصفاء03 سلوان عمارة الصفاء03 

سلوان 000)6 الناظور املغرب.
»تعيين ممثل قانوني للشركة«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.18915

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 19 شتنبر ))0)  تبعا 

لأعيين مسير)ين) جدد تقرر تعيين 
املمثل)ين) القانوني)ين): 

-)بوخري�شي ز هير
-)بوخري�شي فأحي

 STE IMMO ZOFI SARL  -
محد دة) مسؤ لية  ذات  شركة  (AU
ذات الشريك الوحيد الكائن مقرها)
الصفاء03  عمارة  ب:) اإلجأماعي 

سلوان)000)6)الناظور املغرب
عند) الأجاري  السجل  رقم 

االقأضاء:)18915
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور بأاريخ)1))شتنبر)

))0))تحت رقم)))44.
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LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR

 NEARSHORE AUDIT
 EXPERTISE COMPTABLE
INTERNATIONAL NAECI

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 LA MAISON DE
L›ENTREPRENEUR

 ANGLE(RUE(MOZART, BD

 ANFA, RESIDENCE(pETIT
 PARADIS, 7EME(ETAGE ،

20330، CASABLANCA(MAROC
 NEARSHORE AUDIT EXPERTISE
 COMPTABLE INTERNATIONAL

NAECI شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي تقاطع 
زنقة موزار  شارع آنفا إقامة لو2تي 

بارادي طابق 7 - 0330) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
556101

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (05
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)
 NEARSHORE AUDIT EXPERTISE
 COMPTABLE INTERNATIONAL

.NAECI
ٱستشارة) (: غرض الشركة بإيجاز)

في التسيير.
تقاطع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
لو2تي) إقامة  آنفا  زنقة موزار  شارع 
الدار) ((0330  -  7 طابق) بارادي 

البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:
تبوحجاج) شا ي  تمين  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (100  :

للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
تبوحجاج) شا ي  تمين  السيد 
باليز ) ((0000 فرنسا) عنوانه)ا))

فرنسا.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

تبوحجاج) شا ي  تمين  السيد 

باليز ) ((0000 فرنسا) عنوانه)ا))

فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838607.
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MJ MANAGEMENT

29 زنقة عمر ابن العاص الطابق 

3 رقم 26 طنجة
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT

 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES(HIKMAT 2EME

 ETAGE(N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

9) زنقة عمر ابن العاص الطابق 3 
رقم 6) طنجة شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 9) زنقة 

عمر ابن العاص الطابق 3 رقم 6) 

طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

130(81

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((3

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 (9 (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)
3)رقم) زنقة عمر ابن العاص الطابق)

6))طنجة.
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تعما5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)املأنوعة.
زنقة) ((9 (: عنوان املقر االجأماعي)
 (6 رقم) (3 عمر ابن العاص الطابق)

طنجة)-)90000)طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: السيد الزر2وح املفضل)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد الزر2وح املفضل عنوانه)ا))
بير) (14 رقم) (168 زنقة) السانية  حي 

الشفاء)طنجة)90000)طنجة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد الزر2وح املفضل عنوانه)ا))
بير) (14 رقم) (168 زنقة) السانية  حي 

الشفاء)طنجة)90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (07 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)9543.
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مسأامنة تيمادير ش.م.م ش. 

AGHMIRI IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

مسأامنة تيمادير ش.م.م ش. 

حي لعري شيخ عمارة الشفاء الطابق 
الرابع الناظور، 000)6، الناظور 

املغرب

 AGHMIRI IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي : حي 
املطار31 رقم 4 68) الناظور 

الناظور 000)6 الناظور املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.16549

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تقرر حل) ((0(1 يونيو) ((3 املؤرخ في)

 AGHMIRI IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)

رتسمالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها) درهم  عنوان  (100.000
 (68  4 رقم) اإلجأماعي حي املطار31)
الناظور) (6(000 الناظور) الناظور 

املغرب نتيجة الالزمة املالية.

  عين:
اغميري) محمد  السيد)ة))
الناظور) (6(000 الناظور)  عنوانه)ا))

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)

حي) 1)0)) في  يونيو) ((3 بأاريخ)
املطار31)رقم)4 68))الناظور الناظور)

000)6)الناظور املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور بأاريخ)06)شتنبر)

))0))تحت رقم)4318.
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C E INVEST MAROC 

 AFRICA DISTRIBUTION
GROUP

إعالن مأعدد القرارات

C E INVEST MAROC

 Bd 11 Janvier(Centre(Affaire

 EL(ABRAGE(IMM(D 3ème

 étage(Apprt(N° 11. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 AFRICA DISTRIBUTION GROUP

»شركة ذات املسؤ لية املحد دة 

ذات الشريك الوحيد«

 عنوان مقرها االجأماعي: شارع 

موالي الحسن اقامة بن مليح 

الطابق 5 شقة رقم 0) غرفة 1 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.76(71

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

تم اتخاذ) ((0(1 يونيو) ((9 املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

الذي ينص على) قرار رقم  احد:)

فاطمة) (: املسيرة) اسأقالة  مايلي:)
الزهراء)بن شقرر ن)

الذي ينص على) اثنان:) قرار رقم 

فضلة) محمد  السيد  تعيين  مايلي:)

مسير جديد للشركة)

على) ينص  الذي  ثالثة:) رقم  قرار 

االتفاق على الأوقيع املشترك) مايلي:)

محمد  السيد) فضلة  السيد  بين 

سعد الدين بن عبد هللا

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

بند رقم اربعة عشر):)الذي ينص)

على مايلي:)تعيين السيد محمد فضلة)

مسير جديد للشركة)

الذي) (: عشر) خمسة  رقم  بند 

ينص على مايلي:)الأوقيع مشترك بين)

سعد) محمد  السيد  فضلة  السيد 

الدين بن عبد هللا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (04 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

1)0))تحت رقم)6563)1.
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omnium management

MARAMJAD
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

omnium management

 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 8(

30100، fes(maroc

MARAMJAD شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي تعا نية 

النوا5  الد الطيب - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63101

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(0 مارس) (11

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.MARAMJAD

تشغا5) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

الرخام)-)تشغا5 البناء) املخألفة.)

.

تعا نية) (: املقر االجأماعي) عنوان 

فاس) (30000 (- الطيب) النوا5  الد 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد حميد مقدام):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد عاد5 الهواس):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مقدام  حميد  السيد 

البيضاء) عين  الفراكيط  د ار  الد 

سيدي احرازم)30000)فاس املغرب.

عنوانه)ا)) الهواس  عاد5  السيد 

البيضاء) عين  االدريسية  تعا نية 

سيدي حرازم)30000)فاس املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مقدام  حميد  السيد 

البيضاء) عين  الفراكيط  د ار  الد 

سيدي احرازم)30000)فاس املغرب

عنوانه)ا)) الهواس  عاد5  السيد 

البيضاء) عين  االدريسية  تعا نية 

سيدي حرازم)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (10 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

0)0))تحت رقم)1617.

61I



18819 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

C E INVEST MAROC 

PERTIA GROUP & CO
إعالن مأعدد القرارات

C E INVEST MAROC

 Bd 11 Janvier(Centre(Affaire

 EL(ABRAGE(IMM(D 3ème

 étage(Apprt(N° 11. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

PERTIA(GROUP & CO »شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة«

 عنوان مقرها االجأماعي: شارع 

موالي الحسن اقامة بن مليح 

الطابق 5 شقة رقم 0) غرفة ) 

مراكش - - مراكش املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.57407

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

اتخاذ) تم  ((0(1 ماي) ((6 في) املؤرخ 

القرارات الأالية:)

الذي ينص على) قرار رقم  احد:)

فاطمة) (: املسيرة) اسأقالة  مايلي:)
الزهراء)بن شقرر ن)

الذي ينص على) اثنان:) قرار رقم 

فضلة) محمد  السيد  تعيين  مايلي:)

مسير جديد للشركة)

على) ينص  الذي  ثالثة:) رقم  قرار 

بن) الزهراء) فاطمة  السيدة  مايلي:)

 (50 تبيع  تحو5  تنقل) شقرر ن 

حصة لصالح السيد سعد الدين بن)

عبد هللا

الذي ينص على) (: قرار رقم اربعة)

االتفاق على الأوقيع املشترك) مايلي:)

محمد  السيد) فضلة  السيد  بين 

سعد الدين بن عبد هللا

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

الذي ينص على) (: بند رقم سأة)

مايلي:)السيد سعد الدين بن عبد هللا)

مساهم ب ما قدره)100000)درهم)

الذي ينص على) بند رقم سبعة:)
 100000 راس املا5 محدد في) مايلي:)

1000حصة ب ما) درهم مقسم على)

قدره)100)درهم للحصة الواحدة.

بند رقم اربعة عشر):)الذي ينص)

على مايلي:)تعيين السيد محمد فضلة)

مسير جديد للشركة)

الذي) (: عشر) خمسة  رقم  بند 

ينص على مايلي:)الأوقيع مشترك بين)

سعد) محمد  السيد  فضلة  السيد 

الدين بن عبد هللا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) ((3 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

1)0))تحت رقم)5340)1.

6(I

DOBLI BENNANI MOHAMMED

BIO SNAILS FES
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 DOBLI BENNANI

MOHAMMED

 ANGLE BD ZERKTOUNI ( 7(

 ET(AV(SLAOUI(ETAGE 1 APPT ،

30000، فاس املغرب

BIO SNAILS FES شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار بن 

اسالقة عين بوعلي موالي يعقوب - 

)3615 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

73835

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (30

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 BIO (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.SNAILS FES

(: بإيجاز) الشركة  غرض 
مقا 5) بالجملة,) تاجرالحلز ن 
االسأغال5 الزراعي),)مأاجرة),) سيط)

اسأيراد  تصدير.
د ار بن) (: عنوان املقر االجأماعي)
(- اسالقة عين بوعلي موالي يعقوب)

)3615)فاس املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: كندري) السيد  سيم 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) كندري  السيد  سيم 
الرياض طريق) النصر حي  شارع  (94

عين السمن)30040)فاس املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) كندري  السيد  سيم 
الرياض طريق) النصر حي  شارع  (94

عين السمن)30040)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((0 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)8)38.
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ACOMS CONSULTING

MB EXPERTS SARL.AU
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACOMS CONSULTING
رقم ) عمارة 13 شارع ادريس الثاني 
املدينة الجديدة ، 50000، مكناس 

املغرب
MB EXPERTS SARL.AU شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 410 شارع 
الزرقطوني إقامة حمد شقة 1 - 

0000) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

554813

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (01

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 MB (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.EXPERTS SARL.AU

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

-مبرمج،محلل،مصمم في اإلعالميات.

-بيع البرمجيات  2رامج الحاسوب.

 410 (: االجأماعي) املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني إقامة حمد شقة)1 

- 0000))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:

حصة) (100 (: عوني) رضا  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) عوني  رضا  السيد 

السينغا5)11000)داكار السينغا5.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد محمد تهراست عنوانه)ا))

زنقة) بر كش  درب  العونية  شارع 

صالح رقم)38 60000) جدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)9430).
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COFISCOM

MARA TRAVAUX BER
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

MARA TRAVAUX BER شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 6 زنقة 

الكواكب حي بنسعيد الصديق - 
63300 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
8701

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (((
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 MARA(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.TRAVAUX BER
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري)
بيع  شراء)العقارات

تشغا5) ت   البناء) اشغا5  مقا 5 
مخألفة.

 6 رقم) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
زنقة الكواكب حي بنسعيد الصديق)

- 63300)بركان املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: رشيد) معز ز  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) رشيد  معز ز  السيد 

حي) (6 رقم) الكواكب  مدرسة  زنقة 

بركان) (63300 الصديق) بنسعيد 

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) رشيد  معز ز  السيد 

حي) (6 رقم) الكواكب  مدرسة  زنقة 

بركان) (63300 الصديق) بنسعيد 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((0 بأاريخ) ببركان  االبأدائية 

))0))تحت رقم)1094.
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ائأمانية زهير

 AMANZAL DE TRANSPORT

TOURISTIQUE
إعالن مأعدد القرارات

ائأمانية زهير

زنقة ابن عائشة عمارة باريس 

الطابق الأالت مكأب رقم 11 كيليز 

مراكش ، 40000، مراكش املغرب

 AMANZAL DE TRANSPORT

TOURISTIQUE »شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة ذات الشريك 

الوحيد«

 C 3 عنوان مقرها االجأماعي: مسيرة 

رقم 338 - 40000 مراكش املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.17357

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

املؤرخ في)16)شتنبر)))0)

تم اتخاذ القرارات الأالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

الحصص) بيع  لعقد  تبعا  مايلي:)

 14/09/(0(( بأاريخ) اإلجأماعية 

 16/09/(0(( في) بمراكش  املسجل 

السيدة) باعت  بموجبه   الذي 

100)حصة) ا تزغيت) فاطمة الزهراء)

اجأماعية للسيد بوجمعة ا تزغيت.

)قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تبعا لعقد بيع الحصص اإلجأماعية)

))0)/15/09املسجل) بأاريخ)

))0)/16/09) الذي) في) بمراكش 

هللا) عبد  السيد  باع  ت-) (: بموجبه)

اجأماعية) حصة  (100 ا تزغيت)

باعت) للسيد بوجمعة ا تزغيت ب-)

100)حصة) السيدة مليكة ا تزغيت)

اجأماعية للسيد بوجمعة ا تزغيت)

ت-)باعت السيدة لباتو5 ا شن)100 

بوجمعة) للسيد  اجأماعية  حصة 

ا تزغيت

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

الوحيد) الشريك  للقرار  تبعا  مايلي:)

بأاريخ) ا تزغيت  بوجمعة  للسيد 

بمراكش) ))0)/16/09) املسجل 

الشريك) قرر  (17/09/(0(( بأاريخ)

الأالية) الأعديالت  للشركة  الوحيد 

للحصص) الجديد  الأوزيع  (-:

بوجمعة) السيد  (1- (: االجأماعية)

تغيير) ((- حصة) (1000 ا تزغيت.......)

القانوني للشركة من شركة) الشكل 

شركة) الى  املسؤ لية  محد دة 

شريك) ذات  املسؤ لية  محد دة 

السيد) السيد  تعيين  (3-  حيد.)

كمسير حيد) ا تزغيت  بوجمعة 

عوض) محددة  غير  ملدة  للشركة 

الذي) ا تزغيت  هللا  عبد  السيد 

اسأقا5 من منصبه كمساعد مسير)

لهذه الشركة)

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

الشكل القانوني

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

الحصص اإلجأماعية)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
رتسما5 الشركة)

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

مايلي:)تسيير اإلدارة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((( بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)9991.
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COFISCOM

 STE CONSEIL

 TRAVAUX ET ETUDES

 TOPOGRAPHIQUES

(COTRETOP(

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجأماعي للشركة

COFISCOM

 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

 STE CONSEIL TRAVAUX ET

 ETUDES TOPOGRAPHIQUES

COTRETOP)) شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي تقاطع 

زنقة فاس  زنقة الشهداء الطابق 

اال 5 الشقة رقم 1 - 63300 بركان 

املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.4097

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في)4))غشت)))0))تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

الشهداء) فاس  زنقة  زنقة  »تقاطع 

الطابق اال 5 الشقة رقم)1 - 63300 

شارع) »تقاطع  إلى) املغرب«) بركان 

السلطان موالي محمد  زنقة فاس)

الثالث) الطابق  الجوهري  عمارة 

بركان) (63300  -  (1 رقم) الشقة 

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((0 بأاريخ) ببركان  االبأدائية 

))0))تحت رقم)504.
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SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

« SERVICE ATTOUMI«
إعالن مأعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
«SERVICE ATTOUMI » »شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة«
 عنوان مقرها االجأماعي: إقامة 
رضا، الشقة 9، الطابق الثاني، 

الجديدة - 4000) الجديدة املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.13(07

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
تم اتخاذ) ((0(( 11)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
نقل مقر الشركة من العنوان) مايلي:)
الأالي:)إقامة رضا،)الشقة)9،)الطابق)
تجزئة) السفلي،) الجديدة إلى:) الثاني،)
(،1 1،)الشقة رقم) باب تزمور،)عمارة)

.TF(N°(08/166850(،تزمور
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
الأالي:) بالعنوان  الشركة  مقر  يحدد 
عمارة) تزمور،) باب  تجزئة  السفلي،)
 TF( N° تزمور،) (،1 رقم) الشقة  (،1

.08/166850
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالجديدة بأاريخ)0))شتنبر)

))0))تحت رقم)3))9).
68I

centre(d’affaires(sicilia

 SOCIETE ANTAFY DE
TRAVAUX DIVERS

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

قفل الأصفية

centre(d›affaires(sicilia
vn(safi ، 46000، safi(maroc

 SOCIETE ANTAFY DE TRAVAUX
DIVERS شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 91 
ب 5 01 حي تموني - 46000 تسفي 

املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.9837

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) 5))غشت) املؤرخ في)
 SOCIETE ANTAFY DE TRAVAUX
مسؤ لية) ذات  شركة  (DIVERS
محد دة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
درهم  عنوان) (100.000 رتسمالها)
مقرها اإلجأماعي رقم)91)ب 5)01)حي)
46000)تسفي املغرب نتيجة) تموني)-)

لعدم توفر الشغل.
  عين:

شكير) خديجة  السيد)ة))
 عنوانه)ا))رقم)91)ب 5)01)حي تموني)
تسفي)46000)تسفي املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.
  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)
 91 ))0)) في رقم) 5))غشت) بأاريخ)
تسفي) (46000 (- حي تموني) (01 ب 5)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((( بأاريخ) بآسفي  االبأدائية 

))0))تحت رقم)814.
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lesboncomptes

شركة بيجانيس ايموبيلي
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

lesboncomptes
 hassania 1 alia 389

 mohammedia(MOHAMMEDIA،
 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
شركة بيجانيس ايمو2يلي 

شركة ذات مسؤ لية محد دة 
ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
املقا مة ج ه 14 عمارة 7 شقة 6 
النسيم - 0800) املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

30041

 0( في) مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى 

القانون) إعداد  تم  ((0(( فبراير)

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

بيجانيس ايمو2يلي.

بناء) 2يع) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقارات.

شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

 6 شقة) (7 عمارة) (14 ه) ج  املقا مة 

النسيم)-)0800))املحمدية املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: سعيد) بيجوان  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) سعيد  بيجوان  السيد 

ايطاليا))0004)ايطاليا ايطاليا.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) سعيد  بيجوان  السيد 

ايطاليا))0004)ايطاليا ايطاليا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية باملحمدية بأاريخ)03)مارس)

))0))تحت رقم)446.
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م س س ج

بوروبير
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

م س س ج

)9 شارع الزرقطوني كليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

بور 2ير شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 5 عمارة 

دار السعادة املغرب 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

101657

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((019 تكأو2ر) ((1

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها):)بور 2ير.

تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقارات.

عمارة) (5 (: عنوان املقر االجأماعي)

40000)مراكش) دار السعادة املغرب)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 40 (: ايرماكوف) ميكائيل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

ميشيل) جون  لوريست  السيد 

درهم) (100 40)حصة بقيمة) (: ديدي)

للحصة.

السيدة سارة لوريست):)0))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 900 (: رينت) سمارت  الشركة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
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ايرماكوف) ميكائيل  السيد 

 59500 1)))شارع داراس) عنوانه)ا))

د  اي فرنسا.

ميشيل) جون  لوريست  السيد 

داراس) شارع  (((1 عنوانه)ا)) ديدي 

59500)د  اي فرنسا.

السيدة سارة لوريست عنوانه)ا))

د  اي) (59500 داراس) شارع  (((1

فرنسا.

عنوانه)ا)) رينت  سمارت  الشركة 

د  اي) (59500 داراس) شارع  (((1

فرنسا.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

ميشيل) جون  لوريست  السيد 

داراس) شارع  (((1 عنوانه)ا)) ديدي 

59500)د  اي فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (10 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

0)0))تحت رقم)111151.
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 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

 STE SNACK FASSI NOVA

CHEZ ABDOU
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 STE SNACK FASSI NOVA CHEZ

ABDOU شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 35 حي 

تنس تجزئة الغرفة شارع ابن األثير - 

30000 فاس املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.51335

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
املؤرخ في)09)شتنبر)))0))تقرر إنشاء)
التسمية) تحت  للشركة  تابع  فرع 
 STE SNACK FASSI NOVA CHEZ
زنقة) (9 بالعنوان) ABDOU) الكائن 
البوعنانية طريق ايموزار املحل رقم)
19 - 30000)فاس املغرب  املسير من)

طرف السيد)ة))الرغوث عبد النبي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((1 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم))495.

7(I

ائأمانية النماء

STE AIT CIMENT
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائأمانية النماء
170 تجزئة االندلس شارع بئر انزران 

مكناس ، 50000، مكناس املغرب
STE AIT CIMENT شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي امللكية 

املسماة حفيضة الجماعة القر ية 
ايت بو2يدمان - 51000 الحاجب 

املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.39997

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تقرر حل) ((0(( يونيو) ((9 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)
 STE AIT CIMENT الشريك الوحيد)
درهم) (100.000 رتسمالها) مبلغ 
امللكية) اإلجأماعي  مقرها   عنوان 
القر ية) الجماعة  حفيضة  املسماة 
الحاجب) (51000 (- بو2يدمان) ايت 
النشاط) توقيف  (: (5 نتيجة  املغرب 

الأجاري للشركة.
امللكية) الأصفية ب  مقر    حدد 
القر ية) الجماعة  حفيضة  املسماة 
الحاجب) (51000 (- بو2يدمان) ايت 

املغرب.)

  عين:
علي) بن  عواطف  السيد)ة))
ب) (3(9 رقم) (( مجموعة)  عنوانه)ا))
م ع)50010)مكناس املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((3 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم)698.
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FINANCE CENTER

BETPS
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINANCE CENTER
 AV(ALLAL(EL(FASSI(N° 598

 CM(UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

BETPS شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 
جوهرة الطابق الأاني الشقة رقم 
17 شارع عال5 الفا�شي - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1(9013

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (1(
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
.BETPS(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها
:)مقا 5 في) غرض الشركة بإيجاز)

مخألف اعما5 البناء) التشييد.

 سيط عقاري
االسأيراد  الأصدير.

اقامة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
جوهرة الطابق الأاني الشقة رقم)17 
شارع عال5 الفا�شي)-)40000)مراكش)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: مشهور) السيد  حيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) مشهور  السيد  حيد 

مراكش)40000)مراكش املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) مشهور  السيد  حيد 

مراكش)40000)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (19 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)3)1395.
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ملياء)الحيرش

SOCIETE SATIHAL SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

ملياء الحيرش
رقم 4 تجزئة عمار ، 4350)، سيدي 

بنور املغرب
SOCIETE SATIHAL SARL شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي شقة رقم 
6 طابق ) شارع عال5 بن عبد هللا 
سيدي بنور 4350) سيدي بنور 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3383
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) ((9
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.SOCIETE SATIHAL SARL

توزيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املحر قات  الزيوت االلية.

شقة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

شارع عال5 بن عبد) (( طابق) (6 رقم)

4350))سيدي بنور) هللا سيدي بنور)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد رضوان ساكو):)330)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد محمد الناجي):)330)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 340 (: السيد عبد الحليم منيار)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ساكو  رضوان  السيد 

 (4350 بنور) الوداد سيدي  حي  (46

سيدي بنور املغرب.

عنوانه)ا)) الناجي  محمد  السيد 

الشطر)  السليمانية  تجزئة  (149

بنور) سيدي  ((4350 بنور) سيدي 

املغرب.

السيد عبد الحليم منيار عنوانه)ا))

البام سيدي) حي  (04 مجموعة) ((94

بنور)4350))سيدي بنور املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الحليم منيار عنوانه)ا))

 (4350 حي البام) (04 مجموعة) ((94

سيدي بنور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (0 بأاريخ) بنور  بسيدي  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)164.
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إسترليس

آي الف يو
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

إسترليس
تجزئة مناز5 17 زنقة بشير لعلج لو 
لوفر سنتر رقم 3) طابق 4 معاريف ، 

0340)، الدارالبيضاء املغرب
آي الف يو شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 56 شارع 

موالي يوسف, الطابق 3, الشقة 14, 
- 0000) الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري -.
الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
املؤرخ في))0)غشت)))0))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
(,3 الطابق) «56)شارع موالي يوسف,)
الدار البيضاء) ((0000 (- (,14 الشقة)
املغرب«)إلى)»))1)حي تسامة ابن زيد,)
 (0000 (- املعاريف) الطابق السفلي,)

الدار البيضاء)املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)836711.
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hmm compta

بيبر سطون
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

hmm compta
 chabab(zone(c(imm 21 n°1 RDC

 AIN(SEBAA(CASABLANCA ،
20250، CASABLANCA(MAROC
بيبر سطون شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 16 

شارع الجيش امللكي زنقة جياللي 
عريبي الطابق 8 رقم 18 - 0000) 

الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.534913

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( تبريل) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):
لحلو) محمد  )ة)) السيد) تفويت 
50).6)حصة اجأماعية من) العمري)
حصة لفائدة السيد) (30.000 تصل)
شركة) انفست  القابضة  شركة  )ة))
تبريل) (05 بأاريخ) انفست  القابضة 

.(0((
ا شن) نهاد  )ة)) السيد) تفويت 
حصة اجأماعية من تصل) (10.000
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (10.000
شركة) انفست  القابضة  شركة 
شتنبر) ((3 بأاريخ) انفست  القابضة 

.(0((
كريم  الدي) )ة)) السيد) تفويت 
تصل) من  اجأماعية  حصة  (7.500
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (10.000
شركة) انفست  القابضة  شركة 
شتنبر) ((3 بأاريخ) انفست  القابضة 

.(0((
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 13 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

تبريل)))0))تحت رقم)1089)8.
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GESTION ALJANOUB

VMA SAHARA
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم 
) الطابق الثالث العيون ، 70000، 

العيون املغرب
VMA SAHARA شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي : إقامة 
الفأح ساحة الدشيرة الطابق الثالت 

الشقة رقم 07 العيون - 70000 
العيون املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.1(9(1

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر) ((0(( يونيو) (30 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (VMA SAHARA حل)

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

 100.000 رتسمالها) مبلغ  الوحيد 

درهم  عنوان مقرها اإلجأماعي إقامة)

الفأح ساحة الدشيرة الطابق الثالت)

 70000 (- العيون) (07 رقم) الشقة 

العيون املغرب نتيجة النهاء)النشاط.

  عين:

يوني) بر سبر  امار  السيد)ة))

 1 البساتين) منزه  فيال   عنوانه)ا))

الر2اط) (10150 الر2اط) (B5 الوادي)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)

إقامة) ))0)) في  يونيو) (30 بأاريخ)

الفأح ساحة الدشيرة الطابق الثالت)

 70000 (- العيون) (07 رقم) الشقة 

العيون املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((3 االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)))0)/838).

78I

hmm compta

بيبر سطون
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

hmm compta

 chabab(zone(c(imm 21 n°1 RDC

 AIN(SEBAA(CASABLANCA ،

20250، CASABLANCA(MAROC

بيبر سطون شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 16 

شارع الجيش امللكي زنقة جياللي 

عريبي الطابق 8 رقم 18 - 0000) 

الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.534913

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( تبريل) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):
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لحلو) محمد  )ة)) السيد) تفويت 
اجأماعية) حصة  ((3.750 العمري)
لفائدة) حصة  ((3.750 تصل) من 
السيد))ة))شركة بالكسأون انفست)
 05 شركة بالكسأون انفست بأاريخ)

تبريل)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 13 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

تبريل)))0))تحت رقم)1090)8.
79I

إكسترناليا

ABE BRIQUES
إعالن مأعدد القرارات

إكسترناليا
تجزئة الكولين، عمارة لو ماتينيون 
الطابق ) املكأب 6 سيدي معر ف، 

0150)، البيضاء اململكة املغر2ية
ABE BRIQUES »شركة املساهمة«
 عنوان مقرها االجأماعي: 44 زنقة 
املستشفيات الطابق 5 - - البيضاء 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.174961

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
املؤرخ في)30)يونيو)))0)

تم اتخاذ القرارات الأالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

املصادقة على بيع)50000)سهم
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
مجلس) اعضاء) جميع  مهام  انهاء)

االدارة الحالي
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين اعضاء)جدد في مجلس االدارة)
 (0(7 حتى) ((0(( سنوات) (6 ملدة)
عبد الكريم بوشواري) (:  هم السادة)
 عبد الحميد سعدي  الهوال5 محمد)

العربي
قرار رقم)4)ملجلس االدارة ليوم)30 
الذي ينص على مايلي:) (:(0(( يونيو)
الكريم بوشواري) تعيين السيد عبد 
كرئيس ملجلس االدارة  السيد عبد)
الحميد سعدي كمدير عام  السيد)
ككاتب) العربي  محمد  الهوال5 

للمجلس

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

الدي) (6 البند) على  املصادقة  تمت 

يحدد املساهمين في الشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)837333.

80I

TEMESNA SARL

 ZAMANE AL ANDALOUS

SARL AU
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TEMESNA SARL

 APPT(N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED

 V(SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC

 ZAMANE AL ANDALOUS SARL

AU شركة ذات مسؤ لية محد دة 

ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 163 

تجزئة تماني - 6000) سطات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

7161

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) ((4

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

 ZAMANE AL ANDALOUS SARL

.AU

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للأجميل.
عنوان املقر االجأماعي):)رقم)163 

تجزئة تماني)-)6000))سطات املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: املدني) نادية  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) املدني  نادية  السيدة 

 (6 حي السماعلة زنقة امزاب الرقم)

6000))سطات املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) املدني  نادية  السيدة 

 (6 حي السماعلة زنقة امزاب الرقم)

6000))سطات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (14 االبأدائية بسطات بأاريخ)

))0))تحت رقم)))/56)1.

81I

ETABBAA LAHCEN

MASTER STAR
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

ETABBAA LAHCEN

 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD

 BERRECHID(RUE 8 N°41

 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD(BERRECHID، 26100،

BERRECHID MAROC

MASTER STAR شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

الدر ة 469 مكأب 1 الدر ة - 

6100) الدر ة برشيد املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

1(659

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(1 ماي) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة))عبد االله الهي)

تصل) من  اجأماعية  حصة  ((.500

500.))حصة لفائدة السيد))ة))رشيد)

زر ا5 بأاريخ)19)ماي)1)0).

اليمني) كريم  )ة)) السيد) تفويت 

تصل) من  اجأماعية  حصة  (1.(50

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.(50

حسن شليكي بأاريخ)19)ماي)1)0).

عزيز) سكينة  )ة)) السيد) تفويت 

تصل) من  اجأماعية  حصة  (1.(50

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.(50

حسن شليكي بأاريخ)19)ماي)1)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

ماي) ((0 بأاريخ) ببرشيد  االبأدائية 

1)0))تحت رقم)631.

8(I

BEFEC

M-ARCHISTUDIO
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BEFEC

30 شارع الجيش امللكي ، 0000)، 

الدار البيضاء املغرب

M-ARCHISTUDIO شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 51 زنقة 

مو�شى ابن نوصير - الدار البيضاء - 

0000) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

555911

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (06

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.M-ARCHISTUDIO
األنشطة) (: غرض الشركة بإيجاز)

املعمارية  الهندسية.
زنقة) (51 (: عنوان املقر االجأماعي)
(- الدار البيضاء) (- مو�شى ابن نوصير)

0000))الدار البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 3(0.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
السعدي) املنجرة  مريم  السيدة 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (3.(00  :

للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السعدي) املنجرة  مريم  السيدة 
عنوانه)ا))51)زنقة مو�شى ابن نوصير)

0000))الدار البيضاء)املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السعدي) املنجرة  مريم  السيدة 
نوصير) ابن  مو�شى  زنقة  عنوانه)ا))

0000))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)1)8383.
83I

Sté YOUNES RIF SARL

Société WDprod
إعالن مأعدد القرارات

Société WDprod SARL AU
)) شارع عال5 الفا�شي ، 000)3، 

الحسيمة املغرب
Société WDprod »شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة ذات الشريك 
الوحيد«

 عنوان مقرها االجأماعي: املحل 
املدعو د ار تفراست بوكيدارن 
جماعة ايت يوسف  علي - - 

الحسيمة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.3617
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

املؤرخ في)07)شتنبر)))0)
تم اتخاذ القرارات الأالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  االجأماعي  املقر  تحويل 
حي) ((1 رقم) يوسف  سيدي  شارع 
الجديد بالحسيمة الي املحل املدعو)
د ار تفراست بوكيدارن جماعة ايت)

يوسف  علي اقليم الحسيمة
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تعديل البند)4)من القانون االسا�شي

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)
النظام األسا�شي الأالية:)

بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
املقر االجأماعي للشركة كائن باملحل)
بوكيدارن) تفراست  د ار  املدعو 
باقليم) يوسف  علي  ايت  جماعة 

الحسيمة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ) بالحسيمة  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)41).
84I

FIDUCIA-MID

TAYRITOUR
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

قفل الأصفية

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق اال 5 طريق مكناس 
ميمال5 ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت
TAYRITOUR شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي : 16 زنقة 
كرسيف الديور الجداد - 54350 

ميدلت املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.(055

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تقرر حل) ((0(( يونيو) ((8 املؤرخ في)
TAYRITOUR)شركة ذات املسؤ لية)
 80.000 رتسمالها) مبلغ  املحد دة 

اإلجأماعي) مقرها  درهم  عنوان 

(- الجداد) الديور  كرسيف  زنقة  (16

ميدلت املغرب نتيجة للحل) (54350

املسبق للشركة.

  عين:

مصطفى  يشو) السيد)ة))

زنقة كرسيف الديور) (16  عنوانه)ا))

املغرب) ميدلت  (54350 الجداد)

كمصفي))ة))للشركة.

  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)

زنقة) (16 ))0)) في) يونيو) ((8 بأاريخ)

 54350 (- الجداد) الديور  كرسيف 

ميدلت املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((1 االبأدائية بميدلت بأاريخ)

))0))تحت رقم)6)).

85I

م س س ج

سيدريك س ب
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

م س س ج

)9 شارع الزرقطوني كليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

سيدريك س ب شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

ايكانيس فيال 83 شارع محمد 

السادس مراكش - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

113973

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

القانون) إعداد  تم  ((0(1 يناير) ((0

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

سيدريك س ب.
تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

شراء) تأجير العقارات.
تجزئة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
محمد) شارع  (83 فيال) ايكانيس 
مراكش) (40000 (- السادس مراكش)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
: سيدريك) بيرييرا  سيلفيا   السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
سيدريك) بيرييرا  سيلفيا  السيد 
فرنسا) (75000 فرنسا) عنوانه)ا))

فرنسا.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
سيدريك) بيرييرا  سيلفيا  السيد 
فرنسا) (75000 فرنسا) عنوانه)ا))

فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تبريل) ((0 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

1)0))تحت رقم))1)3)1.
86I

مكأب األسأاذة نورة األزرق

 BENJAMIN FRANKLIN «
 ACADEMY PRIVE «

.SARLAU
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكأب األسأاذة نورة األزرق
15، شارع محمد الخامس، إقامة 

لطيفة، شقة رقم 8، الطالق الرابع ، 
50000، مكناس املغرب

 BENJAMIN FRANKLIN «



عدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0))الجريدة الرسمية   18826

 .ACADEMY(PRIVE « SARLAU

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 Meknès عنوان مقرها اإلجأماعي 

 N° 69, Rue(Mimouza, Belle-Vue,

 Ras(Aghil(VN(Meknès 50000

Meknès maroc

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

50133

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(0 يوليوز) (07

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

 BENJAMIN FRANKLIN  »

..ACADEMY PRIVE » SARLAU

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 Enseignement( Scolaire( PRIVE( »

..»(Préscolaire

 Meknès(:(عنوان املقر االجأماعي

 N°(69,(Rue(Mimouza,(Belle-Vue,

 Ras Aghil VN Meknès 50000

.Meknès maroc

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)maroc)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 Madame Amie Lanita السيدة)

KONCZ : 1.000)حصة بقيمة)100 

درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

 Amie lanita koncz السيدة)

 N°( 26( Quartie( Al( Arz عنوانه)ا))

.53000 ifrane maroc

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

 AMIE LANITA KONCZ(السيدة

 N°26( Quartier( Al( Arz عنوانه)ا))

53000 Ifrane maroc

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (14 الأجارية بمكناس بأاريخ)

0)0))تحت رقم)1988.

87I

ETABBAA LAHCEN

MASTER STAR

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

ETABBAA LAHCEN

 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD

 BERRECHID(RUE 8 N°41

 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD(BERRECHID، 26100،

BERRECHID MAROC

MASTER STAR شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

الدر ة 469 مكأب 1 الدر ة - 

6100) الدر ة املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1(659

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تم تحويل) ((0(1 ماي) (06 املؤرخ في)

للشركة) الحالي  االجأماعي  املقر 

 1 مكأب) (469 الدر ة) »تجزئة  من)

إلى) الدر ة املغرب«) ((6100 (- الدر ة)

 (6100 1)الدر ة)-) «71)تجزئة النور)

الدر ة املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) ((0 بأاريخ) ببرشيد  االبأدائية 

1)0))تحت رقم)631.

88I

CABINET DAHOU ALI

WOODEN STICK
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET DAHOU ALI
 QUARTIER LAARASSI
 BOUSSARDOUN(N 3
 QUARTIER LAARASSI

 BOUSSARDOUN(N 3، 6200،
NADOR MAROC

WOODEN STICK شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

فأح 1937 الطابق السفلي العمران 
سلوان الناظور الناظور 000)6 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
(4607

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (1(
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.WOODEN STICK
بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مقابض الفرشاة املسأوردة)
النظافة) سلع  مخألف  بيع  (-

املأنوعة
-)اسأيراد  تصدير البضائع.

تجزئة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
الطابق السفلي العمران) (1937 فأح)
 6(000 الناظور) الناظور  سلوان 

الناظور املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

(: الكريم) عبد  رمضاني  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.
(: الكريم) عبد  رمضاني  السيد 

1000)بقيمة)100)درهم.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
الكريم) عبد  رمضاني  السيد 
 10 حي ا الد ميمون زنقة) عنوانه)ا))
الناظور) (6(000 الناظور) (109 رقم)

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
الكريم) عبد  رمضاني  السيد 
 10 حي ا الد ميمون زنقة) عنوانه)ا))
الناظور) (6(000 الناظور) (109 رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور بأاريخ)15)شتنبر)

))0))تحت رقم)4378.
89I

ETABBAA LAHCEN

MASTER STAR
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تعيين مسير جديد للشركة

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID(RUE 8 N°41
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD(BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC

MASTER STAR شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 469 
تجزئة الدر ة مكأب 1 الدر ة - 

6100) الدر ة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1(659

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تعيين) تم  ((0(1 ماي) (19 في) املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة))زر ا5)
لقبو5) تبعا  كمسير  حيد  رشيد 

اسأقالة املسير.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) (19 بأاريخ) ببرشيد  االبأدائية 

1)0))تحت رقم)631.

90I

SOLUCIA EXPERTISE

SYNCTEL
إعالن مأعدد القرارات

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC

SYNCTEL »شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة«

 عنوان مقرها االجأماعي: رقم 06) 

شارع انوا5 مركب كبيطا5 املدخل 

ب الطابق 5 الرقم 4) - 0000) 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.374(37

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

تم اتخاذ) ((0(( مارس) ((8 املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

330)حصة من طرف السيد) تفويت)

طوماس جان ماري كوينألن لفائدة)

 FLOWAVES(الشركة

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

رقم) العنوان  من  الشركة  مقر  نقل 

كبيطا5) مركب  انوا5  شارع  ((06

4))الدار) 5)الرقم) املدخل ب الطابق)

البيضاء)الى زنقة اطلس االقامة رقم)

45)الطابق)4)الشقة رقم)16)منطقة)

املعاريف الدار البيضاء

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
اسأقالة السيد طوماس جان ماري)

كوينألن من منصب املدير املساعد

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

شركة) من  القانوني  الشكل  تعديل 

شركة) إلى  محد دة  مسؤ لية  ذات 

ذات مسؤ لية محد دة ذات الشريك)

الوحيد.

قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
تعديل تبعي في املواد))) 4) 6) 7) 17 
من النظام األسا�شي  تبعا لذلك تم)
األسا�شي) النظام  مقأضيات  تعديل 

الأالية:)
الذي) التسمية:) (: (( رقم) بند 
(: الشركة) اسم  مايلي:) على  ينص 
مسئولية) ذات  شركة  (»SYNCTEL»

محد دة ذات الشريك الوحيد...
الذي) الشركة:) مقر  (: (4 رقم) بند 
ينص على مايلي:)يقع مقر الشركة في):)
زنقة اطلس االقامة رقم)45)الطابق)4 
الشقة رقم)16)منطقة املعاريف الدار)

البيضاء)
املساهمات:) (: (6 رقم) بند 
تقديم) تم  مايلي:) على  ينص  الذي 
شركة) (• (: الشركة) لهذه  مساهمة 
درهم،) آالف  عشرة  (»FLOWAVES»

املجموع):)عشرة آالف درهم
(: الشركة) رتسما5  (: (7 رقم) بند 
الذي ينص على مايلي:)تم تحديد رتس)
بمبلغ عشرة آالف درهم.) هي) املا5 
مقسمة إلى تلف حصة بقيمة عشرة)
بالكامل) مدفوعة  للحصة،) دراهم 
 مخصصة على النحو الأالي):)•)شركة)

«FLOWAVES«)تلف حصة
الذي) (: املسيرين) (: (17 رقم) بند 
ينص على مايلي:)يعين مسيرا للشركة)
ملدة غير محد دة):)السيد لوران جون)

برفاس سولوفيو
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838101.
91I

office(notarial

تريزويت سيدي معروف
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

office(notarial
 angle Bd Abdelmoumen et
 Rue Arrachati Immeuble

 Capital(Office ,2éme(étag(N:55
 casablanca، 20000، casablanca

maroc
تريز يت سيدي معر ف شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي الدار 

البيضاء 47 زنقة االطلس حي سييل 
- 0500) الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.10143

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
املؤرخ في)10)مارس)0)0))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
االطلس) زنقة  (47 البيضاء) »الدار 
البيضاء) الدار  ((0500 (- سييل) حي 
مشر ع) »الدار البيضاء) إلى) املغرب«)
عقاري الدار البيضاء)بارك العمارة)8) 
))سيدي معر ف الدار البيضاء) رقم)
بارك) البيضاء) الدار  مشر ع عقاري 
معر ف) سيدي  (( رقم) ((8 العمارة)

0500))الدار البيضاء)املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

مارس)0)0))تحت رقم)735809.
9(I

TATMIR AGRI MAROC

TATMIR AGRI MAROC
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

TATMIR AGRI MAROC
 MEKNES_ HAY(AL(AMANE(RUE
 8 N° 30 BIS ، 50000، MEKNES

MAROC
TATMIR AGRI MAROC شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي مكناس 

_ حي االمان شارع 8 رقم 30 مكرر - 
50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
57(47

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (01
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.TATMIR AGRI MAROC

اسأغال5) (: غرض الشركة بإيجاز)

الأصدير) (- الفالحية) االرا�شي 

 االستراد  املأاجرة.

مكناس) (: املقر االجأماعي) عنوان 

(- 30)مكرر) 8)رقم) _)حي االمان شارع)

50000)مكناس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 TATMIR HOLDING الشركة)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (: 660

للحصة.

 170 (: السيد عبد املجيد سعادة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد عبد العزيز الصديني):)170 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

 TATMIR HOLDING الشركة)

شارع مرس السلطان) (36 عنوانه)ا))

الدار) ((0000  3 شقة) (1 الطابق)

البيضاء)املغرب.

سعادة) املجيد  عبد  السيد 

النقيلي) شارع احمد  (156 عنوانه)ا))

البيضاء) الدار  ((0000 الفيليت)

املغرب.

الصديني) العزيز  عبد  السيد 

عنوانه)ا)))5)عرصة املامون الأواركة)

50000)مكناس املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) لغليمي  نزهة  السيدة 

 4 شقة) (1 ط) (7 اقامة بلفدير عمارة)

بني يخلف)8810))املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((3 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم))346.

93I
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مكأب األسأاذة نورة األزرق

 BEN FRANKLIN «
ACADEMY «SARLAU

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

مكأب األسأاذة نورة األزرق
15، شارع محمد الخامس، إقامة 

لطيفة، شقة رقم 8، الطالق الرابع ، 
50000، مكناس املغرب

 BEN FRANKLIN ACADEMY «
SARLAU« شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد
 Meknès عنوان مقرها اإلجأماعي 

 N° 69, Rue(Mimouza, Belle-Vue,
 Ras(Aghil(VN - 50000 Meknès

.maroc
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.50133

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تم تعيين) ((0(1 نونبر) (15 املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 
كمسير) (MAOUHOUBI Imane

 حيد
تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر) (09 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

1)0))تحت رقم)4)53.
94I

omnium management

 ELITE SPORT MOROCCO
N.A

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 8(

30100، fes(maroc
 ELITE SPORT MOROCCO N.A
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي مأجر 4 
اقامة ب ت 10 تجزئة مرزاقة عين 

السمن - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

73709

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

القانون) إعداد  تم  ((0(( تبريل) (19

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 ELITE (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.SPORT MOROCCO N.A

غرض الشركة بإيجاز):)بيع بدالت)

الأصدير) (- رياضية)  إكسسوارات 

 االستراد)–)الأدا 5.

مأجر) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

تجزئة مرزاقة عين) (10 اقامة ب ت) (4

السمن)-)30000)فاس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

حصة) (1.000 (: السيد منى عازم)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

رقم) السيدة منى عازم عنوانه)ا))

تغات) الحديقة  تجزئة  (3 ك) ((13

30000)فاس املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

رقم) السيدة منى عازم عنوانه)ا))

تغات) الحديقة  تجزئة  (3 ك) ((13

30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (07 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)4671.

95I

ائأمانية الهواري ش د م م دات الشريك الوحيد

بريكين سيمناريز اند ايفنت
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ائأمانية الهواري ش د م م دات 

الشريك الوحيد

183 شارع  الي العهد مركز انريا 

مكأب رقم 6) طنجة طنجة، 

90000، طنجة املغرب

بريكين سيمناريز اند ايفنت شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي 183 شارع 

 الي العهد مركز انريا مكأب رقم 13 

طنجة طنجة 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1(1799

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

))0))تقرر حل) 08)شتنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)

الشريك الوحيد بريكين سيمناريز اند)

درهم) (10.000 ايفنت مبلغ رتسمالها)

183)شارع)  عنوان مقرها اإلجأماعي)

 13  الي العهد مركز انريا مكأب رقم)

طنجة املغرب) (90000 طنجة طنجة)

نتيجة 5):)منافسة القوية في القطاع.

  حدد مقر الأصفية ب)183)شارع)

 13  الي العهد مركز انريا مكأب رقم)

طنجة طنجة)90000)طنجة املغرب.)

  عين:

السيد)ة))سعد بنرابح  عنوانه)ا))

شاريع مولي ادريس عمارة عاد5 رقم)

املغرب) طنجة  (90000 طنجة) (91

كمصفي))ة))للشركة.

الحد د) اإلقأضاء) ) عند 

املخولة) الصالحيات  على  املفر ضة 

تبليغ) املخابرة  محل  محل  لهم 

بالأصفية) العقود  الوثائق املأعلقة 

انريا) مركز  العهد  شارع  الي  (183  :

مكأب رقم)13)طنجة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((( بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)0)576).

96I

STE CECONA SARL

TRANS SOULYOU

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

STE CECONA SARL

 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

TRANS SOULYOU شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي )8 شارع 

جنيرا5 امزيان )0 )8 شارع جنيرا5 

امزيان )0 000)6 الناظور املغرب.

تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.((699

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( شتنبر) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):

سفيان) )ة)) السيد) تفويت 

حصة اجأماعية من) (500 لوديغري)

السيد) لفائدة  حصة  (1.000 تصل)

شتنبر) (11 محمد الحجام بأاريخ) )ة))

.(0((

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبأدائية بالناضور بأاريخ)1))شتنبر)

))0))تحت رقم)3)44.

97I
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FOUZMEDIA

WASSIM PRO
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
WASSIM PRO شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 59 شارع 
موالي عبدالعزيز إقامة موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
66589

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (07
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.WASSIM PRO
:)مقا 5 في) غرض الشركة بإيجاز)

األشغا5 املخألفة  تشغا5 البناء.
 59 (: االجأماعي) املقر  عنوان 
إقامة) عبدالعزيز  موالي  شارع 
 14000  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
الشخصية  العائلية) األسماء) (-

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد عبداملنعم يقين عنوانه)ا))
 14000 مكرر لوفالون) ((046 الرقم)

القنيطرة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 مواطن مسيري الشركة:

السيد عبداملنعم يقين عنوانه)ا))
 14000 مكرر لوفالون) ((046 الرقم)

القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بأاريخ) بالقنيطرة  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)-.

98I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

N9AWA
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès(Boite(Postale : 2255،

30000، Fès(Maroc
N9AWA شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي مكأب رقم 

8) الطابق الرابع مكأب الصفاء 
طريق صفر  موالي رشيد فاس 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

73817
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (06
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.N9AWA
-1)مقا 5) غرض الشركة بإيجاز):)

ألعما5 ت  إنشاءات مأنوعة.
مكأب) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
رقم)8))الطابق الرابع مكأب الصفاء)
فاس) رشيد  موالي  صفر   طريق 

30000)فاس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 50.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 
درهم،)مقسم كالأالي:

السيدة اسماء)املاحي):)150)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد منصف املاحي):)350)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) املاحي  اسماء) السيدة 
بلغاريا) زنقة  (3 االسماعلية) شارع 
اقامة املفأاح الزهور)))فاس)30000 

فاس املغرب.
عنوانه)ا)) املاحي  منصف  السيد 
بلغاريا) زنقة  (3 االسماعلية) شارع 
 ( الزهور) (( الشقة) املفأاح  اقامة 

فاس)30000)فاس املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) املاحي  اسماء) السيدة 
بلغاريا) زنقة  (3 االسماعلية) شارع 
 ( الزهور) (( الشقة) املفأاح  اقامة 

فاس)30000)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (16 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم))487.
99I

FOUZMEDIA

PLAYA BUS
إعالن مأعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
PLAYA BUS »شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة«
 عنوان مقرها االجأماعي: الرقم 
158 لوفالون الطابق األ 5 - - 

القنيطرة املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.57533

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
))0))تم اتخاذ) 04)غشت) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
في) اجأماعية  حصة  (330 تفويت)
ملكية السيد احميدة بودارة لفائدة)

السيد محمد الكسمي
على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 
مايلي:)خولت للسيد محمد الكسمي)
الوثائق) لجميع  اإلمضاء) مسؤ لية 

املأعلقة بالشركة)
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
في) اجأماعية  حصة  (330 تفويت)
ملكية السيد حميدة بودرارة لفائدة)

السيد محمد الكسمي
على) ينص  الذي  (:( رقم) بند 
مايلي:)خولت للسيد محمد الكسمي)
الوثائق) لجميع  اإلمضاء) مسؤ لية 

املأعلقة بالشركة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بأاريخ) بالقنيطرة  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)595)9.

100I

LE PREMIER CONSEIL

 CABINET
 D›ORTHOPHONIE LE

MARRAKECH
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
 CABINET D›ORTHOPHONIE
LE MARRAKECH شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي الشقة 

رقم 4 الطابق االر�شي لؤلؤة االطلس 
الحي الشأوي - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1(9179
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (07

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

 CABINET D’ORTHOPHONIE LE

.MARRAKECH

*معالج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النطق

اضطرابات) *عالج  تقييم 

االتصا5.

الشقة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
رقم)4)الطابق االر�شي لؤلؤة االطلس)

مراكش) (40000 (- الشأوي) الحي 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: بنزمر ن) اما5  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيدة امامة صراع):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بنزمر ن  اما5  السيدة 
 48 )1)رقم) تجزئة زهور تاركة شطر)

تاركة)40000)مراكش املغرب.

عنوانه)ا)) صراع  امامة  السيدة 
 3(8 رقم) (8 بلوك) بوعكاز  تجزئة 

املحاميد)40000)مراكش املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بنزمر ن  اما5  السيدة 
 48 )1)رقم) تجزئة زهور تاركة شطر)

تاركة)40000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((3 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139697.

101I

FIDUCIAIRE NAJD

TR WORKS
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE NAJD
 25RUE(DES(SUIPPES 2EME

 ETAGE ، 20006، CASABLANCA
maroc

TR WORKS شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار 
لحفاية ت الد حد  بوسكورة - 
)718) الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.143109
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( غشت) (31 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الرحيم) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (7.800 فخير)
تصل)7.800)حصة لفائدة السيد))ة))
محسن فخير بأاريخ)31)غشت)))0).
تفويت السيد))ة))مصطفى فخير)
تصل) من  اجأماعية  حصة  (4.(00
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (4.(00
محسن فخير بأاريخ)31)غشت)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (( بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838581.
10(I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

Sté HT-4G
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

Sté HT-4G شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 

1883، مرجان - 50000 مكناس 

املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.34857

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) 15)فبراير) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)
مبلغ) (Sté HT-4G الوحيد) الشريك 
درهم  عنوان) (100.000 رتسمالها)
مقرها اإلجأماعي رقم)1883،)مرجان)
(: مكناس املغرب نتيجة 5) (50000  -

قرار الشريك الوحيد.
رقم) ب  الأصفية  مقر  حدد    
مكناس) (50000  - مرجان)  (،1883

املغرب.)
  عين:

السيد)ة))عبد الحكيم الحمد �شي)
مرجان)  (،1883 رقم)  عنوانه)ا))
)ة)) 50000)مكناس املغرب كمصفي)

للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (10 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم)634.
103I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 Sté YAMNAL IMPORT
EXPORT

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
حل شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

 Sté YAMNAL IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤ لية املحد دة)في 

طور الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم68)، 
تجزئة ياسيمينة،  يسالن - 50080 

مكناس املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.38915
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تقرر حل) ((0(( ماي) ((0 في) املؤرخ 
 Sté شركة ذات املسؤ لية املحد دة)
YAMNAL IMPORT EXPORT)مبلغ)
درهم  عنوان) (100.000 رتسمالها)
تجزئة) رقم68)،) اإلجأماعي  مقرها 
ياسيمينة،) يسالن)-)50080)مكناس)

املغرب نتيجة 5):)قرار الشركاء.
  حدد مقر الأصفية ب رقم68)،)
 50080 (- تجزئة ياسيمينة،) يسالن)

مكناس املغرب.)
  عين:

الرمضاني) فاطمة  السيد)ة))
تجزئة) رقم68)،)  عنوانه)ا))
مكناس) (50080 ياسيمينة،) يسالن)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (11 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم))64.
104I

AYADICOM

AYADICOM
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AYADICOM
 ANG BD LALLA YACOUT ET

 RUE EL ARAAR RES GALIS IMM
 9 4E(ETG(APP 17 ، 22000،

CASABLANCA MAROC
AYADICOM شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع اللة 
ياقوت زنقة العرعار اقامة كاليس 9 
الطابق 4 الشقة رقم 17 - 000)) 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.4483(5
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بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تقرر حل) 03)فبراير) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)

مبلغ) (AYADICOM الشريك الوحيد)

درهم  عنوان) (100.000 رتسمالها)

ياقوت) اللة  اإلجأماعي شارع  مقرها 

9)الطابق) زنقة العرعار اقامة كاليس)

الدار) (((000  -  17 رقم) الشقة  (4

خسارة) (: (5 نتيجة  املغرب  البيضاء)

رتس ما5 الشركة.

  حدد مقر الأصفية ب شارع اللة)

 9 ياقوت زنقة العرعار اقامة كاليس)

 ((000  -  17 الشقة رقم) (4 الطابق)

الدار البيضاء)املغرب.)

  عين:

تحمد) العسري  السيد)ة))

 عنوانه)ا))6))تجزئة الفضل)4800) 

)ة)) كمصفي) املغرب  السوالم  حد 

للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

مارس)))0))تحت رقم))138066.
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BUSINESS AUDITAX

NOBLE C APITAL
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS AUDITAX

 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17 ، 90010،

TANGER MAROC

NOBLE C APITAL شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي قطعة 

رقم 5، منطقة التسريع الصناعي، 

بوخالف - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

130511

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((9

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.NOBLE C APITAL

-)صناعة) (: غرض الشركة بإيجاز)

املالبس  املالبس الجاهزة

-)صناعة جميع تنواع املنسوجات

املالبس) مصانع  تشغيل جميع  (-

 النسيج  تمشيط  نسج جميع تنواع)

تلياف النسيج

شراء) 2يع  اسأيراد  تصدير) (-

 تسويق جميع تنواع املواد  املنأجات)

مجا5) في  تدخل  التي   املكونات 

املالبس  املنسوجات.

-)اسأيراد  تصدير  تسويق جميع)

املصنعة) ت   الطبيعية  املنأجات 

املذكور) الغرض  في  املشاركة   املواد 

تعاله.

يأعلق) نشاط  بأي  القيام  (-

باملالبس  املنسوجات  صناعة)

املالبس بشكل عام.

األقمشة) تصنيع  معالجة  (-

 غسيلها  صباغة  إنهاء) تجهيز)

 طباعة األقمشة

،) تحويل) املخصص) العمل  (-

النسيجية  الجلود) املواد  جميع 

 املواد ذات الصلة لأصنيع املالبس)

 الجوارب  االكسسوارات.

تخزين  إصالح الأعديالت على) (-

املالبس  املنأجات الجلدية  األحذية)

املسأعملة.

قطعة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
الصناعي،) التسريع  منطقة  (،5 رقم)

بوخالف)-)90000)طنجة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
محمد) الغازي  بوجديري  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000  :

للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
محمد) الغازي  بوجديري  السيد 
خو�شي سانشيز بيسكاد ر) عنوانه)ا))

)1)از ب04)د)P04)مدريد اسبانيا.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
الجليل) عبد  محمد  السيد 
 7 ت الطابق) اقامة عمران  عنوانه)ا))

رقم))5 90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (16 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)))574).
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SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»LANDOGO«
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

«LANDOGO« شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

تطلس، عمارة 45، الطابق الرابع، 
رقم 16، املعاريف الدار البيضاء - 

0370) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
556(97

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (16

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.»LANDOGO»

إدارة) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 اسأغال5 املزارع الفالحية.)-)تصدير)

(- الفالحية.) األ لية  املواد   استراد 

الأجارة..

زنقة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

الرابع،) الطابق  (،45 عمارة) تطلس،)

(- البيضاء) الدار  املعاريف  (،16 رقم)

0370))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد يوسف عبد العزيز رضوان)

1.000)حصة بقيمة) (: سيف النصر)

100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد يوسف عبد العزيز رضوان)

املعار2ف) عنوانه)ا)) النصر  سيف 

0370))الدار البيضاء)املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف عبد العزيز رضوان)

املعار2ف) عنوانه)ا)) النصر  سيف 

0370))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838600.
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SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»CHAWCHAW«
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
«CHAWCHAW« شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

تطلس، عمارة 45، الطابق الرابع، 
رقم 16، املعاريف الدار البيضاء - 

0370) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556(99
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (16
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.»CHAWCHAW»
-)تصدير) (: غرض الشركة بإيجاز)
الفالحية.) األ لية  املواد   استراد 
(- الغذائية.) املواد  مقا لة صناعة  (-

الأجارة..
زنقة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
الرابع،) الطابق  (،45 عمارة) تطلس،)
(- البيضاء) الدار  املعاريف  (،16 رقم)

0370))الدار البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
القادر) عبد  سالم  تحمد  السيد 
 100 بقيمة) حصة  (400 (: هللا) عبد 

درهم للحصة.
السيد يوسف عبد العزيز رضوان)
بقيمة) حصة  (400 (: النصر) سيف 

100)درهم للحصة.

عبد) سالم  رتفت  محمد  السيد 
القادر):)100)حصة بقيمة)100)درهم)

للحصة.
السيد محمد حسن تحمد بال�شي)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (100  :

للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
القادر) عبد  سالم  تحمد  السيد 
 (0370 املعار2ف) عبد هللا عنوانه)ا))

الدار البيضاء)املغرب.
السيد يوسف عبد العزيز رضوان)
املعار2ف) عنوانه)ا)) النصر  سيف 

0370))الدار البيضاء)املغرب.
عبد) سالم  رتفت  محمد  السيد 
 (0370 املعار2ف) عنوانه)ا)) القادر 

الدار البيضاء)املغرب.
السيد محمد حسن تحمد بال�شي)
الدار) ((0370 املعار2ف) عنوانه)ا))

البيضاء)املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
القادر) عبد  سالم  تحمد  السيد 
 (0370 املعار2ف) عبد هللا عنوانه)ا))

الدار البيضاء)املغرب
السيد يوسف عبد العزيز رضوان)
املعار2ف) عنوانه)ا)) النصر  سيف 

0370))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838599.
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مجموعة بونجو5 الد لية آتمانية

PRESTA CAR
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

قفل الأصفية

مجموعة بونجو5 الد لية آتمانية
املركب الأجاري برج الياقوت 

شارع اللة ياقوت اقامة س طابق 
الدار2يضاء ، 0000)، الدارالبيضاء 

املغرب
PRESTA CAR شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي : 

)6شارع رحا5 املسكيني - 0000) 

الدارالبيضاء املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.17(873

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) 08)غشت) املؤرخ في)
PRESTA CAR)شركة ذات املسؤ لية)
 100.000 رتسمالها) مبلغ  املحد دة 
اإلجأماعي) مقرها  درهم  عنوان 
 (0000 (- املسكيني) رحا5  )6شارع 
لحل) نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

الشركة مبكًرا  تصفيتها  دًيا.
  عين:

السيد)ة))سعيد ار2يب  عنوانه)ا))
 Casablanca MADINATI IM 1(
 TRE 15 N 33 BERNOUSSI (060
)ة)) كمصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.
  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)
املركز) ))0)) في  غشت) (08 بأاريخ)
ياقوت) اللة  شارع  ياقوت  الأجاري 
عمارة س ط)3 - 0000))الدارالبيضاء)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)837876.
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STE FIDUCIAIRE WISLANE

Sté SEVLINE SERVICES
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

Sté SEVLINE SERVICES شركة 
ذات املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم )، 

تجزئة السرغيني، الزيأون - 50000 
مكناس املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.440(3

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تقرر حل) ((0(1 10)مارس) املؤرخ في)
 Sté شركة ذات املسؤ لية املحد دة)
SEVLINE SERVICES)مبلغ رتسمالها)
مقرها) درهم  عنوان  (100.000
تجزئة السرغيني،) (،( اإلجأماعي رقم)
املغرب) مكناس  (50000 (- الزيأون)

نتيجة 5):)قرار الشركاء.
(،(   حدد مقر الأصفية ب رقم)
 50000 (- الزيأون) تجزئة السرغيني،)

مكناس املغرب.)
  عين:

العبد ي) محمد  السيد)ة))
املطار،) شارع  رفم7)،)  عنوانه)ا))
 5(150 بودنيب) املحمدي،) الحي 
)ة)) كمصفي) املغرب  الرشيدية 

للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)ال�شيء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (10 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم)633.
110I

MIRAD CAR

ميراد كار
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تعيين مسير جديد للشركة

MIRAD CAR
 N° 9 RUE(BIR(AGANDOUZ

 NARJISS(ROUTE(SEFROU(FES ،
30000، فاس املغرب

ميراد كار شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 9 زنقة 
بير كند ز نرجس طريق صفر  فاس 

- 30000 فاس املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.56351

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تم تعيين) 9))يوليوز) املؤرخ في)
ميراد) مسير جديد للشركة السيد)ة))

مريم كمسير  حيد
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تبعا إلقالة مسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((( بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)4375.

111I

كر ر عبد الرحمان

SOCIETE IHYAE OILS SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

كر ر عبد الرحمان
04 تجزئة عمار سيدي بنور ، 
4350)، سيدي بنور املغرب

 SOCIETE IHYAE OILS SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي شقة 06 
الطابق )0 شارع عال5 بن عبد هللا 
سيدي بنور 4350) سيدي بنور 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3385
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) ((5
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.SOCIETE IHYAE OILS SARL
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املحر قات  زيوت املحركات
اسأغال5 محطات الوقود.

 06 :)شقة) عنوان املقر االجأماعي)
شارع عال5 بن عبد هللا) (0( الطابق)
بنور) سيدي  ((4350 بنور) سيدي 

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
السيد ساكو رضوان):)660)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 340 (: الحليم) عبد  منيار  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) رضوان  ساكو  السيد 
بنور) سيدي  ((4350 الوداد) حي  (46

املغرب.
السيد منيار عبد الحليم عنوانه)ا))
 (4350 04)حي البام) 94))املجموعة)

سيدي بنور املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد منيار عبد الحليم عنوانه)ا))
 (4350 04)حي البام) 94))املجموعة)

سيدي بنور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بأاريخ) بنور  بسيدي  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)165.
11(I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 Sté LIEVRE DE TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
قفل الأصفية

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

 Sté LIEVRE DE TRAVAUX
DIVERS شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي : رقم485، 

تلم، البساتين - 50000 مكناس 
املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.47143
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
1)0))تقرر حل) 15)شتنبر) املؤرخ في)
 Sté LIEVRE DE TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤ لية املحد دة مبلغ)
درهم  عنوان) (100.000 رتسمالها)
تلم،) رقم485،) اإلجأماعي  مقرها 
املغرب) مكناس  (50000 (- البساتين)

نتيجة لقرار الشركاء.

  عين:
الشيخ) ابن  حسن  السيد)ة))
ت،) قطاع  رقم354،)  عنوانه)ا))
املغرب) مكناس  (50000 البساتين)

كمصفي))ة))للشركة.
  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)
بأاريخ)15)شتنبر)1)0)) في رقم485،)
مكناس) (50000 (- البساتين) تلم،)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (07 الأجارية بمكناس بأاريخ)

))0))تحت رقم)480.

113I

كر ر عبد الرحمان

 SOCIETE ISRAE
HYDROCARBURES SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

كر ر عبد الرحمان
04 تجزئة عمار سيدي بنور ، 
4350)، سيدي بنور املغرب

 SOCIETE ISRAE
HYDROCARBURES SARL شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي شقة 06 
الطابق )0 شارع عال5 بن عبد هللا 
سيدي بنور 4350) سيدي بنور 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3381
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) ((5
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
مأبوعة) الشركة  تسمية 
بمخأصر) اإلقأضاء) عند 
 SOCIETE ISRAE (: تسميتها)

.HYDROCARBURES SARL
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املحر قات  الزيوت االلية.

 06 :)شقة) عنوان املقر االجأماعي)
شارع عال5 بن عبد هللا) (0( الطابق)
بنور) سيدي  ((4350 بنور) سيدي 

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
السيد ساكو رضوان):)660)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 340 (: الحليم) عبد  منيار  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) رضوان  ساكو  السيد 
بنور) سيدي  ((4350 الوداد) حي  (46

املغرب.
السيد منيار عبد الحليم عنوانه)ا))
 (4350 04)حي البام) 94))املجموعة)

سيدي بنور املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد منيار عبد الحليم عنوانه)ا))
 (4350 04)حي البام) 94))املجموعة)

سيدي بنور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بأاريخ) بنور  بسيدي  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)163.

114I

اءتمانية عبد الرحيم

GAT BUSINESS
إعالن مأعدد القرارات

اءتمانية عبد الرحيم
زنقة تبو العالء املعري حي الوحدة 
رقم 9 ، 15000، الخميسات املغرب

GAT BUSINESS »شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة«

 عنوان مقرها االجأماعي: الرقم 99 
الياسمين )0 حي الرياض س.د.ج 
الخميسات - 15000 الخميسات 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.(8499



عدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0))الجريدة الرسمية   18834

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
))0))تم اتخاذ) 31)غشت) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 
السيد) حصص  جميع  بيع  مايلي:)
كطايا محمد  هي النصف في الشركة)
السيد) لفائدة  حصة))  عددها)500)

كطايا مو�شى
على) ينص  الذي  (:0( رقم) قرار 
املوافقة على إسأقالة السيد) مايلي:)
كمسير) منصبه  من  محمد  حمامي 

للشركة)
على) ينص  الذي  (:03 رقم) قرار 
مو�شى) كطايا  السيد  تعيين  مايلي:)
كمسير جديد للشركة  إعطائه جميع)

صالحيات التسيير
على) ينص  الذي  (:04 رقم) قرار 
مايلي:)تحيين  إعادة صياغة القانون)

األسا�شي للشركة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
على) ينص  الذي  (:06 رقم) بند 
الشركة) رتسما5  تعديل  مايلي:)

 تقسيم الحصص على الشركاء
على) ينص  الذي  (:08 رقم) بند 
مو�شى) كطايا  السيد  تعيين  مايلي:)

كمسير للشركة
على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 
مايلي:)السيد كطايا مو�شى هو املسير)

الوحيد  القانوني للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ) بالخميسات  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم))33.
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SOFITA

STE MARDI ALOUALIDINE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

SOFITA
 AVENUE(EL(OUROUBA(N°31
 B.P 261 SAFI ، 46000، SAFI

MAROC
 STE MARDI ALOUALIDINE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي بقعة 56 

تجزئة غانم ) زنقة بورناز5 - 46000 

آسفي املغرب.

تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.8579

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( غشت) ((( في) املؤرخ 

املصادقة على):

بوشعيب) )ة)) السيد) تفويت 

من) اجأماعية  حصة  (500 سهيب)

السيد) لفائدة  حصة  (500 تصل)

دجنبر) (06 بأاريخ) مخمد سهيب  )ة))

.(0(1

بوشعيب) )ة)) السيد) تفويت 

من) اجأماعية  حصة  (175 سهيب)

)ة)) حصة لفائدة السيد) (175 تصل)

دجنبر) (06 بأاريخ) سهيب  رضوان 

.(0(1

بوشعيب) )ة)) السيد) تفويت 

من) اجأماعية  حصة  (175 سهيب)

)ة)) حصة لفائدة السيد) (175 تصل)

ر�شى سهيب بأاريخ)06)دجنبر)1)0).

بوشعيب) )ة)) السيد) تفويت 

سهيب)86)حصة اجأماعية من تصل)

فاطمة) )ة)) حصة لفائدة السيد) (86

دجنبر) (06 بأاريخ) سهيب  الزهراء)

.(0(1

بوشعيب) )ة)) السيد) تفويت 

من) اجأماعية  حصة  (500 سهيب)

السيد) لفائدة  حصة  (500 تصل)

يناير) (08 بأاريخ) فاطمة هجهوج  )ة))

.(0((

بوشعيب) )ة)) السيد) تفويت 

سهيب)64)حصة اجأماعية من تصل)

فأيحة) )ة)) حصة لفائدة السيد) (64

هجهوج بأاريخ)06)يناير)1)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) (01 بأاريخ) بآسفي  االبأدائية 

))0))تحت رقم)746.

116I

FINCOSA MARRAKECH

OLIVE HILLS
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

رفع رتسما5 الشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 180 بلوك B الطابق 

اال 5 الشقة 7 ، 40000، مراكش 
املغرب

OLIVE HILLS شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي مكأب رقم 
4 اقامة زينب زنقة موريأانيا كليز - 

40000 مراكش املغرب.
رفع رتسما5 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.113755

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تم) ((0(( مارس) (07 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رتسما5  رفع 
من) تي  درهم«) (636.000« قدره)
«1.000.000)درهم«)إلى)»1.636.000 
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية ت  عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((3 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139698.
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M&H(FINANCIAL(SERVICES

STE MARNELEC
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M&H(FINANCIAL(SERVICES
شارع الداخلة رقم 05 شقة 04 

سيدي بنور ، 4350)، سيدي بنور 
املغرب

STE MARNELEC شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 6 
الطابق ) شارع عال5 بن عبد هللا 
سيدي بنور - 4350) سيدي بنور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3387

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (1(

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.MARNELEC

:)مقا 5 في) غرض الشركة بإيجاز)

التركيب الكهر2ائي  الكهر2اء)العامة.

 6 رقم) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

عبد هللا) بن  عال5  شارع  (( الطابق)

بنور) سيدي  ((4350 (- بنور) سيدي 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: نجاري) مر ان  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) نجاري  مر ان  السيد 

بنور) سيدي  الكما5  تجزئة  (3(

4350))سيدي بنور املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) نجاري  مر ان  السيد 

بنور) سيدي  الكما5  تجزئة  (3(

4350))سيدي بنور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بأاريخ) بنور  بسيدي  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)166.

118I
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wimocab

EXTHA MA
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

wimocab
مجموعة سوفيان رقم 49 

الطبقة 3 الشقة 8 سدي معر ف 
الدارالبيضاء مجموعة سوفيان 
رقم 49 الطبقة 3 الشقة 8 سدي 
معر ف الدارالبيضاء، 80)0)، 

املغرب الدار البيضاء
EXTHA MA شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 65) 
شارع الزرقطوني )9 الطابق 9 

الدارالبيضاء - 0450) الدارالبيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.35(057
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(0 تكأو2ر) ((6 في) املؤرخ 

املصادقة على):
)ة))محمد غميض) تفويت السيد)
تصل) من  اجأماعية  حصة  (500
1.000)حصة لفائدة السيد))ة))حمزة)

محرش بأاريخ))1)شتنبر)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 1( بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)95)837.
119I

FINCOSA MARRAKECH

OLIVE HILLS
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 180 بلوك B الطابق 

اال 5 الشقة 7 ، 40000، مراكش 
املغرب

OLIVE HILLS شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي مكأب رقم 
4 اقامة زينب زنقة موريأانيا كليز - 

40000 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.113755

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تم تحويل) ((0(( ماي) (10 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
زنقة) زينب  اقامة  (4 رقم) »مكأب 
مراكش) (40000 (- كليز) موريأانيا 
تحنا ت) ا مناس  »د ار  إلى) املغرب«)
مراكش) (40000 (- تمصلوحت)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((3 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139698.
1(0I

JURISTE INVEST

 SOCIETE DE PRECISION
 MECANIQUE

AERONAUTIQUE
إعالن مأعدد القرارات

JURISTE INVEST
سيدي مومن الجديد، املجموعة 
6، زنقة 10، رقم 19 ، 0400)، 

CASABLANCA MAROC
 SOCIETE DE PRECISION

 MECANIQUE AERONAUTIQUE
»شركة ذات املسؤ لية املحد دة 

ذات الشريك الوحيد«
 عنوان مقرها االجأماعي: منطقة 

اير 2و5 محمد الخامس ، النواصر 
BP 193 - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.170873
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

املؤرخ في)09)شتنبر)))0)
تم اتخاذ القرارات الأالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
إقرار بأغيير اسم املساهم الوحيد) (•
في الشركة)FINANCIERE GLC)الذي)

.ABIPA FRANCE(تصبح
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
 SOCIETE الشركة) اسم  تغيير  (•
 DE PRECISION MECANIQUE

تصبحت) AERONAUTIQUE) التي 
 .ABIPA MAROC

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
اتخاذ قرار بشأن اسأمرارية) (• مايلي:)
تن) من  بالرغم  الشركة  عمليات 

الوضع املحاسباتي الصافي سلبي.
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
األسا�شي) النظام  على  املوافقة  (•

املعد5 للشركة.
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

اسم الشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838763.
1(1I

NATALI IMMOBILIER

NATALI IMMOBILIER
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

NATALI IMMOBILIER
 BD ANFA ANGLE RUE CLOS 75
 DE(PROVENCE(ETAGE 09 APPT
 B-108 CASABLANCA، 20400،

CASABLANCA MAROC
NATALI IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 BD 75 عنوان مقرها اإلجأماعي 

 ANFA ANG RUE CLOS DE
 PROVENCE(ETG 9 APT(B 108 75
 BD ANFA ANG RUE CLOS DE
 PROVENCE(ETG 9 APT(B 108
.20400 CASABLANCA(MAROC

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.5(3841
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( غشت) ((9 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 MOSTAFA )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (JEFFAL 500
السيد) لفائدة  حصة  (1.000 تصل)
 MY MUSTAPHA SOUARAT )ة))

بأاريخ)9))غشت)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 06 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)836749.

1((I

SOFT-IMPACT

SOFT-IMPACT
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

SOFT-IMPACT
الدار البيضاء ، 0000)، الدار 

البيضاء املغرب
SOFT-IMPACT شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 
سمية إقامة شهرزاد 3 الطابق 

الخامس رقم )) النخيل - 50)0) 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
555645

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) ((9
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
SOFT-(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.IMPACT
غرض الشركة بإيجاز):)-)خدمات)
(- الفعاليات) لقطاع  رقمية   حلو5 

مبرمج،)محلل.
*)إدارة املواقع بأنواعها.

تنواع) جميع  مبيعات  إدارة  (*
املنأجات  الخدمات على اإلنترنت عبر)

املنصات
تصميم  تحرير  ترجمة  كأابة) (*
الويب  املد نات) مواقع   إنشاء)

 تصميم الويب.
الأجارية) املعارض  تنظيم  (*

 املعارض  الفعاليات املهنية.
*)اسأيراد  تصدير

*)مقا 5 اعالنات  طباعة.
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الخارجي) الديكور  الأصميم  (*
 الداخلي.

زنقة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
الطابق) (3 شهرزاد) إقامة  سمية 
 (0(50 (- النخيل) ((( الخامس رقم)

الدار البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 500 (: السيد ر�شى ايت الشريف)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 500 (: بوكنوف) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
الشريف) ايت  ر�شى  السيد 
عنوانه)ا))الدار البيضاء)0000))الدار)

البيضاء)املغرب.
السيد يوسف بوكنوف عنوانه)ا))
0000))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
الشريف) ايت  ر�شى  السيد 
عنوانه)ا))الدار البيضاء)0000))الدار)

البيضاء)املغرب
السيد يوسف بوكنوف عنوانه)ا))
0000))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)-.
1(3I

Sté *AGADIR MILTI SERVICE ACTION*

 Sté AGADIR MILTI SERVICE
ACTION

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تأسيس شركة

 Sté *AGADIR(MILTI(SERVICE*
ACTION

 Av.allal(fassi(N.64 Erac
 Bouargane(r(Agadir، 80080،

Agadir Maroc
 Sté AGADIR MILTI SERVICE

ACTION شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

عال5 الفا�شي الرقم 64 ايراك 

بواركان - 80080 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

5(9(7

 (3 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( شتنبر)

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

 Sté AGADIR MILTI SERVICE

.ACTION

 Autres (: بإيجاز) الشركة  غرض 

.Construction Spécialisés

شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

عال5 الفا�شي الرقم)64)ايراك بواركان)

- 80080)اكادير املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

الشخصية  العائلية) األسماء) (-

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الباشا  محمد  السيد 

ايراك) (64 شارع عال5 الفا�شي الرقم)

بواركان)80080)اكادير املغرب.

السيد العربي بوحيكون عنوانه)ا))
زنقة)657)الرقم)40)لخيام)) 80080 

اكادير املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الباشا  محمد  السيد 

ايراك) (64 شارع عال5 الفا�شي الرقم)

بواركان)80080)اكادير املغرب

السيد العربي بوحيكون عنوانه)ا))
زنقة)657)الرقم)40)لخيام)) 80080 

اكادير املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((3 بأاريخ) باكادير  الأجارية 

))0))تحت رقم)3576.
1(4I

GUARDIYA-LAA

ASSAHRAOUIA GROUPS
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

GUARDIYA-LAA
 Lot(alwakala 01 bloc(d(nr 148

 laayoune ، 70000، LAAYOUNE
MAROC

ASSAHRAOUIA GROUPS شركة 
ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 597 
 BLOC I MADINAT EL WAHDA
LAAYOUNE - 70000 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

4(515
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((8
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.ASSAHRAOUIA GROUPS
:) كالة) بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارية تهيئة البقع االرضية.
 597 (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 BLOC I MADINAT EL WAHDA
العيون) (LAAYOUNE - 70000

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 500 (: هدي) الفأاح  عبد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
500)حصة) (: السيدة زكية صابر)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: هدي) الفأاح  عبد  السيد 

بقيمة)100)درهم.

بقيمة) (500 (: السيدة زكية صابر)

100)درهم.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد عبد الفأاح هدي عنوانه)ا))

500 70000)العيون املغرب.

السيدة زكية صابر عنوانه)ا))500 

70000)العيون املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الفأاح هدي عنوانه)ا))

العيون العيون العيون املغرب

عنوانه)ا)) صابر  زكية  السيدة 

العيون العيون العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((8 االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)398).

1(5I

DARAA AUDIT

URBAGEC
إعالن مأعدد القرارات

DARAA AUDIT

طريق بوسكورة كرين   رك عمارة 

ت رقم 7 ، 0000)، الدار البيضاء 

املغرب

URBAGEC »شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة«

 عنوان مقرها االجأماعي: 77 الحي 

الصناعي جنوب غربي - 8810) 

املحمدية املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.11(81

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

املؤرخ في)15)شتنبر)))0)

تم اتخاذ القرارات الأالية:)

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

املوافقة على اسأقالة السيد جما5)

نصيري كمسير ثاني للشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
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بند رقم)43:)الذي ينص على مايلي:)
السيد محمود بكور،)مغربي)،) لد في)
سان) بالر2اط  يقيم  ((6/07/1981
سيتي رقم)15)بوسكورة)0000))الدار)
الوطنية) للبطاقة  حامل  (، البيضاء)
رقم)LB76434.)يمارس  ظيفة مسير)

الشركة د ن حد زمني.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ) باملحمدية  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)1830.

1(6I

CGA MED CONSULTING SARL

ALICH SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

CGA MED CONSULTING SARL
 RUE(HAY(HAYANI, N° 20,

 LOCAL(B ، 90000، TANGER
MAROC

ALICH SARL شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 13 زنقة 
1 شارع إشبيلية - 93000 تطوان 

املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.30553

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( يوليوز) ((5 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))محمد اينصاف)
تصل) من  اجأماعية  حصة  (500
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.000
احميمن) الشنأوف  سعيد  محمد 

بأاريخ)5))يوليوز)))0).
عمر الشميمو) )ة)) تفويت السيد)
تصل) من  اجأماعية  حصة  (500
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.000
احميمن) الشنأوف  سعيد  محمد 

بأاريخ)5))يوليوز)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
غشت) (19 االبأدائية بأطوان بأاريخ)

))0))تحت رقم)1765.

1(7I

CGA MED CONSULTING SARL

ALICH SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تعيين مسير جديد للشركة

CGA MED CONSULTING SARL
 RUE(HAY(HAYANI, N° 20,

 LOCAL(B ، 90000، TANGER
MAROC

ALICH SARL شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 13 زنقة 
1 شارع إشبيلية - 93000 تطوان 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.30553

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تم تعيين) 5))يوليوز) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 
سعيد) محمد  احميمن  الشنأوف 

كمسير  حيد
تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (19 االبأدائية بأطوان بأاريخ)

))0))تحت رقم)1765.

1(8I

بد ن

 STE BEN AHMED
CONSULTING

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

بد ن
مراكش ، 40000، مراكش املغرب

 STE BEN AHMED CONSULTING
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي الشقة رقم 
101 تجزئة 3 تامنصورت مراكش - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1(8631

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (((
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.BEN AHMED CONSULTING
االعما5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

القانونية
توطين الشركات  املقا الت

تأسيس الشركات  املقا الت.
الشقة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
تامنصورت) (3 تجزئة) (101 رقم)

مراكش)-)40000)مراكش املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
السيد الكرزابي عبد الكريم):)100 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
الكريم) عبد  الكرزابي  السيد 
عنوانه)ا))تجزئة العز زية رقم)1835 

مراكش)40000)مراكش املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
الكريم) عبد  الكرزابي  السيد 
عنوانه)ا))تجزئة العز زية رقم)1835 

مراكش)40000)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (0( بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)19)9.
1(9I

DERDABI ACCOUNTING(الدردابي تكونأينغ

 SOCIETE EQUIPEMENTS
M›DIQ

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 DERDABI الدردابي تكونأينغ

ACCOUNTING

شارع موالي عبد السالم، رقم 34، 

 AV. الطابق الثاني، رقم 3، املضيق

 MLY(ABDESLAM, N° 34, 2ème

 ،étage, n°3, M›diq ، 93200

MAROC املغرب M›DIQ املضيق

 SOCIETE EQUIPEMENTS

M›DIQ شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

البحر، شارع الدار البيضاء، رقم 

94، املضيق - 00)93 املضيق 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3(171

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (05

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

 SOCIETE EQUIPEMENTS

.M’DIQ

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
 تركيب جميع تنواع املعدات للمناز5)

الضيافة)  املطاعم  املقاهي  د ر 

 غيرها..

تجزئة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
البحر،)شارع الدار البيضاء،)رقم)94،)

املضيق)-)00)93)املضيق املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: املريباح) عاد5  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
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عنوانه)ا)) املريباح  عاد5  السيد 
تطوان) (،143 رقم) املنامة،) شارع 

93000)تطوان املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) املريباح  عاد5  السيد 
تطوان) (،143 رقم) املنامة،) شارع 

93000)تطوان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (15 االبأدائية بأطوان بأاريخ)

))0))تحت رقم)1891.

130I

اىأمانية الرشاد

 SOCIETE DE FABRICTION
 DE DERIVES CHIMIQUES

;DU POISSON &lt;&gt
إعالن مأعدد القرارات

اىأمانية الرشاد
53 شارع لحسن  يدار بن جدية 
الدار البيصاء ، 0)01)، الدار 

البيصاء املغرب
 SOCIETE DE FABRICTION DE

 DERIVES CHIMIQUES DU
POISSON &lt;&gt; »شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة«
 عنوان مقرها االجأماعي: 35 شارغ 

موالي سليمان الدارالبيصاء - 
0400) الدارالبيصاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.31(77
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

املؤرخ في)15)ماي))00)
تم اتخاذ القرارات الأالية:)

على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 
 1000 املصادقة عاى تفويت) مايلي:)
حصة تجأماعية في ملك السيد عمر)
ت لحيان) براهيم  السيد  الى  بلفريج 

بقيمة50)درهم للحصة.
على) ينص  الذي  (:0( رقم) قرار 
املصادقة عاى تفويت حصة) مايلي:)
براهيم) السيد  ملك  في  تجأماعية 
ت لحيان الى السيد مصطفى ت لحيان)

بقيمة)100)درهم للحصة.

على) ينص  الذي  (:03 رقم) قرار 

مايلي:)ثعديل الهدف االجأماعي الدي)

تشغيل  حيازة  2ناء) (: تصبح كالأالي)

تي عقار حضري مخصص للأأجير-

تأجير  تدارة عامة لحميع العقارات--

 بشكل عام حميع العمليات املدنية)

بهدف) مباشر  ت غير  مباشر  بشكل 

الشركة.

على) ينص  الذي  (:04 رقم) قرار 

الدي) الشركة  االسم  تغير  مايلي:)

عقارية) مدنية  :شركة  اصبح)

;gt;&gt&|فابو;lt;&lt&

على) ينص  الذي  (:05 رقم) قرار 

لشركة) القانوني  الشكل  تغبر  مايلي:)

حبت تصبح شركة مدنية عقارية

على) ينص  الذي  (:06 رقم) قرار 

االسا�شي) النطام  مالءمة  مايلي:)

القانوني) الشكل  حسب  للشركة 

الجديد

على) ينص  الذي  (:07 رقم) قرار 

براهيم) السيد  تعيين  تم  مايلي:)

الوطنية) للبطاقة  الحامل  ت لحيان 
كمسير  حيد للشركة) (B(78(9 رقم)

 ملدة غير محد دة.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

على) ينص  الذي  (:01 رقم) بند 

مايلي:)الشكل القانون للشركة

على) ينص  الذي  (:0( رقم) بند 

مايلي:)االسم الأجاري للشركة

على) ينص  الذي  (:03 رقم) بند 

مايلي:)تغير الهدف االجأماعي للشركة

على) ينص  الذي  (:06 رقم) بند 

مايلي:)حصص الشركة

على) ينص  الذي  (:07 رقم) بند 
مايلي:)رتسما5 الشركة

على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 

مايلي:)تغيير املسير الدي تصبح تسمه)

براهيم ت لحيان

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 04 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

يوليوز))00))تحت رقم)0695)).
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FIDUCIAIRE AUDIT COM.CONSULTING

THE PEARL DECO
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

FIDUCIAIRE AUDIT COM.
CONSULTING

 BD(MED(V 5é(ETAGE(APT 357
 N°9 ESPACE(A/1 BELVEDERE

 CASABLANCA، 50550،
CASABLANCA MAROC

THE PEARL DECO شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 7 رقم 

5 طابق ) شقة 4 سعادة سيدي 
برنو�شي - 0470) الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.476479

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) 31)غشت) املؤرخ في)
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 
مبلغ رتسمالها) (THE PEARL DECO
مقرها) درهم  عنوان  (100.000
اإلجأماعي زنقة)7)رقم)5)طابق)))شقة)
 (0470 (- سعادة سيدي برنو�شي) (4
الدار البيضاء)املغرب نتيجة 5):)ركود)

منهي.
 7   حدد مقر الأصفية ب زنقة)
رقم)5)طابق)))شقة)4)سعادة سيدي)
البيضاء) الدار  ((0470 (- برنو�شي)

املغرب.)
  عين:

السيد)ة))كوثر قرطوبي  عنوانه)ا))
سعيد) ابو  زنقة  (4 جما5) افامة 
البيضاء) الدار  ((0470 السو�شي)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)ركود منهي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838560.
13(I

FIGENOR

S & A GLOBAL ECO-SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

FIGENOR

 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE ، 62000، NADOR

MAROC

S & A(GLOBAL(ECO-SARL شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 98 حي 
قدماء املحار2ين - 000)6 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(4613

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (05

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 S(&(A(: اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها)

.GLOBAL ECO-SARL

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(- الأجميل) العطور  مسأحضرات 

تجارة املنسوجات  املالبس  االحدية)

 االسأيراد.

حي) (98 (: االجأماعي) املقر  عنوان 
الناظور) (6(000 (- املحار2ين) قدماء)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد انوار فياللي جوهري):)800 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيدة لينة فياللي جوهري):)100 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

فياللي) املهدي  محمد  السيد 

 100 بقيمة) حصة  (100 (: جوهري)

درهم للحصة.
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الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
جوهري) فياللي  انوار  السيد 

رقم) فيال  العرفان  اقامة  عنوانه)ا))

153)سلوان))70)6)الناظور املغرب.
جوهري) فياللي  لينة  السيدة 

رقم) فيال  العرفان  اقامة  عنوانه)ا))

153)سلوان))70)6)الناظور املغرب.

فياللي) املهدي  محمد  السيد 

العرفان) اقامة  عنوانه)ا)) جوهري 

 6(70( سلوان) (153 رقم) فيال 

الناظور املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
جوهري) فياللي  انوار  السيد 

رقم) فيال  العرفان  اقامة  عنوانه)ا))

153)سلوان))70)6)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور بأاريخ)0))شتنبر)

))0))تحت رقم)4398.
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AMAL BENJELLOUN

م اش كارس سرفيس
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

AMAL BENJELLOUN

 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN

MAROC

م اش كارس سرفيس شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي صف 

الحمام السفلي شارع 13 رقم ))ـ حي 

جمعية حنان - 9300 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3(173

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (31

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

م اش) (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

كارس سرفيس.

اسأغال5) (: غرض الشركة بإيجاز)

السيارات) إلصالح  صيانة  مؤسسة 

 2يع قطع الغيار.

صف) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

الحمام السفلي شارع)13)رقم))))ـحي)

جمعية حنان)-)9300)تطوان املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد زكاري رضوان):)700)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد الهيشو محمد العربي):)300 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) رضوان  زكاري  السيد 

 8 شارع الجيش امللكي إقامة ندى ط)

شقة)16 93000)تطوان املغرب.

العربي) محمد  الهيشو  السيد 

عباد) ابن  املعأمد  شارع  عنوانه)ا))

93000)تطوان) 13)ـزيانة) 1)رقم) زنقة)

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) رضوان  زكاري  السيد 

 8 شارع الجيش امللكي إقامة ندى ط)

شقة)16 93000)تطوان املغرب

العربي) محمد  الهيشو  السيد 

عباد) ابن  املعأمد  شارع  عنوانه)ا))

93000)تطوان) 13)ـزيانة) 1)رقم) زنقة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (15 االبأدائية بأطوان بأاريخ)

))0))تحت رقم)1896.

134I

FIDURAK

 PHOTONS ANALYSIS
فوطون أناليزيس

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تعيين مسير جديد للشركة

FIDURAK
 N°106 RUE(YOUGOSLAVIE,

 APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
PHOTONS ANALYSIS فوطون 
تناليزيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 

جامعة محمد السادس مأعددة 
الأخصصات الأقنية 660 حي موالي 

رشيد 43150 ابن جرير املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.3183

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تم تعيين) ((0(( يونيو) ((1 املؤرخ في)
لحلو) مسير جديد للشركة السيد)ة))

كيأان ادريس كمسير  حيد
تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بابن جرير بأاريخ))))شتنبر)

))0))تحت رقم)339.
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SOCEFISC

 BIGBUILT SARL
شركة بيغ بويلث ش.م.م

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تأسيس شركة

SOCEFISC
 N°33 AV(FARHAT(HACHAD(EL
 QODS(AGADIR ، 80000، agadir

maroc
BIGBUILT SARL

 شركة بيغ بويلث ش.م.م
 شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم ))3 
بلوك C حي الهدى - 80000 اكادير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

5(9(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (18

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

شركة بيغ بويلث) (BIGBUILT SARL

ش.م.م.

مخألف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مد) البناء) الأجهيز  اشغا5  اشغا5 

الصالح للشرب) قنوات للر2ط باملاء)

 الصرف الصحي.
عنوان املقر االجأماعي):)رقم)))3 

اكادير) (80000 (- حي الهدى) (C بلوك)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 500.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.667 (: السيد السناح العيا�شي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

(: الكريم) عبد  السناح  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.667

للحصة.

السيد تبالقاسم مصطفى):)1.666 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد السناح العيا�شي عنوانه)ا))

د) )عمارة  ( 1 مجمع) ((17 شقة)

اكادير) (80100 بنسركا ) 4الوفاق 

املغرب.

الكريم) عبد  السناح  السيد 
حي) (C بلوك) (3(( رقم) عنوانه)ا))

الهدى)80000)اكادير املغرب.

مصطفى) تبالقاسم  السيد 

زاكورة) الفالحي  الحي  عنوانه)ا))
45900)زاكورة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
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السيد السناح العيا�شي عنوانه)ا))
د) )عمارة  ( 1 مجمع) ((17 شقة)
اكادير) (80100 بنسركا) 4الوفاق 

املغرب
مصطفى) تبالقاسم  السيد 
زاكورة) الفالحي  الحي  عنوانه)ا))

45900)زاكورة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((( بأاريخ) باكادير  الأجارية 

))0))تحت رقم))11854.
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ml(congestfin

Nacireck plus
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ml(congestfin
 RUE ABDELKADER 16

 MOUFTAKAR 1ER(ETG ،
20101، casablanca(maroc
Nacireck plus شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي زنقة احمد 
الأوقي الطابق ) شقة 10 - 0000) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
554907

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (31
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.Nacireck plus
تهدف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشركة في كل من املغرب  الخارج إلى:
الحراسة  البستنة  النظافة) (-

 األمن.

-)شركة األشغا5 املأنوعة.
-)الأجارة.

-)تقديم الخدمة
-)اسأيراد  تصدير

العمليات) جميع  (، عام) بشكل  (-
الأجارية ت  املالية ت  األ راق املالية)
ت  صناعة العقارات)،)املأعلقة بشكل)
مباشر ت  غير مباشر بغرض الشركة ت )
التي من املحأمل تن تسهل توسيعها)

ت  تطويرها..
زنقة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 -  10 شقة) (( الطابق) الأوقي  احمد 

0000))الدار البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: ناصري) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد حمزة ناصري عنوانه)ا))05 
عمارة س االنارة)1 0650))املحمدية)

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد حمزة ناصري عنوانه)ا))05 
عمارة س االنارة)1 0650))املحمدية)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)837041.
137I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

ATLAS WADDING
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES
MAROC

ATLAS WADDING شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 100 
تجزئة بردلة ) طابق 4 شقة 9 طريق 

عين السمن فاس - 30000 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
73905

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (07
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 ATLAS(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.WADDING
غرض الشركة بإيجاز):)تاجر تثاث)

بالجملة
اسأيراد  تصدير

منأجات) في  تجاري   سيط 
مخألفة.

عمارة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 9 4)شقة) ))طابق) 100)تجزئة بردلة)
 30000 (- فاس) السمن  عين  طريق 

فاس املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:
السيد الشايب احمد):)100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) احمد  الشايب  السيد 
طابق) (( بردلة) تجزئة  (100 عمارة)
السمن فاس) طريق عين  (9 شقة) (4

30000)فاس املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) احمد  الشايب  السيد 

طابق) (( بردلة) تجزئة  (100 عمارة)

السمن فاس) طريق عين  (9 شقة) (4

30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((( بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)5010.
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(T.C.E CONSULTING((ط.س.ؤ كنسولأينك

 ترم كر ب ت طو

ARM GROUP AUTO
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

 T.C.E( ط.س.ؤ كنسولأينك

(CONSULTING

3 زنقة ابي الحسن الشادلي إقامة 

لطيفة رقم 1 ، 90000، طنجة 

املغرب

 ARM GROUP ترم كر ب ت طو 

AUTO شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي )1 خالد 

بن الوليدالطابق الثالث رقم 8 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

130663

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (08

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

ترم) (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

. ARM GROUP AUTO(كر ب ت طو

اسأيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات)  تصدير جميع قطع غيار 

 املعدات  امللحقات.



18841 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

)1)خالد) (: عنوان املقر االجأماعي)
 -  8 رقم) الثالث  الوليدالطابق  بن 

90000)طنجة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
السيد عبد الخالق تهر ش):)334 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
السيد رضوان بنعزي):)333)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 333 (: الخم�شي) محسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
تهر ش) الخالق  عبد  السيد 
ليل) (59000 فرنسا) ليل  عنوانه)ا))

فرنسا.
عنوانه)ا)) بنعزي  رضوان  السيد 

ليل فرنسا)59000)ليل فرنسا.
السيد محسن الخم�شي عنوانه)ا))

ليل فرنسا)59000)ليل فرنسا.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
تهر ش) الخالق  عبد  السيد 
ليل) (59000 فرنسا) ليل  عنوانه)ا))

فرنسا
عنوانه)ا)) بنعزي  رضوان  السيد 

ليل فرنسا)59000)ليل فرنسا
السيد محسن الخم�شي عنوانه)ا))

ليل فرنسا)59000)ليل فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((( بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)57596).
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شركة مسأأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

الوحيد

 PHARMACIE MOUSSAID
SANTE

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد
اسأدراك خطٍإ

اسأدراك خطٍإ  قع بالجريدة 
الرسمية

الحنصالي) مسأأمنة  شركة 

ش.ذ.م.م.)ذات الشريك الوحيد
0))شارع املأنبي الطابق اال 5 بني)
شارع املأنبي الطأبق اال 5) ((0 مال5)

بني مال5،)3000)،)بني مال5 املغرب
 PHARMACIE MOUSSAID
مسؤ لية) ذات  شركة  (SANTE

محد دة ذات الشريك الوحيد
منزه) اإلجأماعي  مقرها  ) عنوان 
(- مال5) بني  (1(66 رقم) (( اطلس)

3000))بني مال5 املغرب.
بالجريدة) خطٍإ) قع  إسأدراك  (
 10 بأاريخ) (57(8 عدد) الرسمية 

غشت)))0).
 166 ))رقم) بدال من):)منزه اطلس)

بني مال5
يقرت):)منزه اطلس)))رقم)66)1)بني)

مال5
الباقي بد ن تغيير.
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مكأب الرياني للمحاسبة

STE H & B CERAMICAS
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

مكأب الرياني للمحاسبة
شارع محمد دا د رقم30) تطوان ، 

93040، تطوان املغرب
STE(H & B(CERAMICAS شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 43 س 
املنطقة الصناعية 93000 تطوان. - 

93000 تطوان املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.(80(1

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
املؤرخ في)07)شتنبر)))0))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
 93000 س املنطقة الصناعية) (43»
تطوان.)-)93000)تطوان املغرب«)إلى)
ايبيريا) اقامة  امللكي  الجيش  »شارع 
 93000 (- تطوان) ((5 الطابق رقم) (7

تطوان املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (09 االبأدائية بأطوان بأاريخ)

))0))تحت رقم)480).
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مكأب الرياني للمحاسبة

STE B.A.I DESIGN
إعالن مأعدد القرارات

مكأب الرياني للمحاسبة

شارع محمد دا د رقم30) تطوان ، 

93040، تطوان املغرب

STE B.A.I DESIGN »شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة«

 عنوان مقرها االجأماعي: رقم 

43 س املنطقة الصناعية 93000 

تطوان - 93000 تطوان املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.319(3

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

املؤرخ في)07)شتنبر)))0)

تم اتخاذ القرارات الأالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

السيدة) فوتت  (: الحصص) تفويت 

لفائدة) حصة  (160 بالحاج) جهان 

السيد توفيق البر مي)،) فوت السيد)

حصة) (170 بالحاج) الواحد  عبد 

لفائدة السيد توفيق البر مي)

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تعيين السيد توفيق البر مي كمسير)

جديد للشركة.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 

جهان) (: النقدية) املساهمات  مايلي:)

عبد) (: درهم) (34  000 بالحاج.00 

(: درهم) (33 بالحاج.000.00  الواحد 

توفيق البر مي000.00 33)درهم

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

340)حصة) جيهان بالحاج) (: رتسما5)

حصة:) (330 بالحاج) الواحد  عبد  (:

توفيق البر مي)330حصة).

على) ينص  الذي  (:14 رقم) بند 

ادارة) سيأم  (: االدارة) تسيير  مايلي:)

املديرين) الشركاء) قبل  من  الشركة 

السيدة جهان بالحاج  السيد توفيق)

البر مي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (14 االبأدائية بأطوان بأاريخ)

))0))تحت رقم)))5).
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مكأب الرياني للمحاسبة

STE DESTIMMO SARL

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

رفع رتسما5 الشركة

مكأب الرياني للمحاسبة

شارع محمد دا د رقم30) تطوان ، 

93040، تطوان املغرب

STE DESTIMMO SARL شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

بغداد زنقة الأبر رقم 68 الطوابل 

السفلى تطوان. - 93000 تطوان 

املغرب.

رفع رتسما5 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.103(7

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تم) ((0(( غشت) ((( في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما5  رفع 

من) تي  درهم«) (1.050.000»

«690.800.))درهم«)إلى)»690.800.) 

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية ت  عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (19 االبأدائية بأطوان بأاريخ)

))0))تحت رقم)578).
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COMPTABLE ET CONSEILLER FISCAL

 AUTO MOTO ECOLE
BOURASS

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

 COMPTABLE ET CONSEILLER
FISCAL

شارع محمد الشيخ رقم 7 ، 93000، 
تطوان املغرب

 AUTO MOTO ECOLE BOURASS
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي 37 شارع 
تزر  املحنش 1 الطابق 1 - 93000 

تطوان املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.14193

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
))0))تم تعيين) 31)غشت) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

بوراس محمد كمسير  حيد
تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (19 االبأدائية بأطوان بأاريخ)

))0))تحت رقم)564).
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COMPTABLE ET CONSEILLER FISCAL

ADRANS SERVICE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 COMPTABLE ET CONSEILLER
FISCAL

شارع محمد الشيخ رقم 7 ، 93000، 
تطوان املغرب

ADRANS SERVICE شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع بني 
حديفة زنقة 6) رقم ب1 كويلما - 

93000 تطوان املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.(7343

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تمت) ((0(( شتنبر) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):
الركاني) عاد5  )ة)) السيد) تفويت 
تصل) من  اجأماعية  حصة  (600
رشيد) )ة)) 600)حصة لفائدة السيد)

اقرقاف بأاريخ))1)شتنبر)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتنبر) ((0 االبأدائية بأطوان بأاريخ)

))0))تحت رقم)591).
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HIDA SERVICE TAROUDANT

B & B MESSAGERIE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM(LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

B & B(MESSAGERIE شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 
العيادي شارع الحسن ) املحايطة - 

83000 تار دانت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

8819
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (07
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 B(&(B(: اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها)

.MESSAGERIE
غرض الشركة بإيجاز):)شركة نقل)

البضائع لحساب الغير.
عمارة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
(- املحايطة) (( العيادي شارع الحسن)

83000)تار دانت املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

500)حصة) (: السيد نبيل الر كي)

بقيمة)100)درهم للحصة.

بوهشمة) هشام  موالي  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (500  :

للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد نبيل الر كي عنوانه)ا))رقم)

 83000 تجزئة األمل املحايطة) (193

تار دانت املغرب.

بوهشمة) هشام  موالي  السيد 

طريق مينيمست) ((( رقم) عنوانه)ا))

88000)إبينا5 فرنسا.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد نبيل الر كي عنوانه)ا))رقم)

 83000 تجزئة األمل املحايطة) (193

تار دانت املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بأار دانت بأاريخ)17)يونيو)

))0))تحت رقم)89).
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HIDA SERVICE TAROUDANT

DIVERSOC
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما5 الشركة

HIDA SERVICE TAROUDANT

 BP 979 IMM(LAAYADI

 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،

TAROUDANT MAROC

DIVERSOC شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار ت الد 

ترنا جماعة سيدي بورجا - 83000 

تار دانت املغرب

رفع رتسما5 الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.4557

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تم) ((0(( شتنبر) (05 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما5  رفع 

«400.000)درهم«)تي من)»100.000 

عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)

ت ) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (0 بأاريخ) بأار دانت  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)597.
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FIDUCIAIRE AMANA LOCALE))موتمنة األمانة)

املحلية)

شيكر اوراش الشمال والشرق
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

 FIDUCIAIRE AMANA LOCALE

)موتمنة األمانة املحلية)

الكا�شي الحي) زنقة رمضان  (511

القديم)،)65800،)تا ريرت املغرب

الشما5  الشرق) ا راش  شيكر 

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها االجأماعي)))6)حي)

املحاريك)-)65800)تا ريرت املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري)

.17075

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تمت) ((0(( شتنبر) ((0 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  الأالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

.»NEGOCIANT«(مأفا ض

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) ((3 بأاريخ) بوجدة  الأجارية 

))0))تحت رقم))146.
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BCNG

 STE: THERAPY
 HEALTHCARE
CONSULTING

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE: Therapy(Healthcare
Consulting شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 65)، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم )9 - 
0050) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
555503

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) ((9
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE: (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)
.Therapy(Healthcare(Consulting

استشارة) (: غرض الشركة بإيجاز)
طبية.

(،(65 (: االجأماعي) املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق)9)رقم))9 - 

0050))الدار البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رتسما5  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالأالي:
(: مغرابي) عثمان  السيد 
40.000,00)حصة بقيمة)100)درهم)

للحصة.
السيد جاك موكاكو):)30.000,00 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

(: كيكو2و) اتاكي  ايريأيي  السيد 
30.000,00)حصة بقيمة)100)درهم)

للحصة.
 400 (: مغرابي) عثمان  السيد 

بقيمة)100)درهم.
السيد جاك موكاكو):)300)بقيمة)

100)درهم.
السيد ايريأيي اتاكي كيكو2و):)300 

بقيمة)100)درهم.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) مغرابي  عثمان  السيد 
17)زنقة اميوط طابق)5)شقة)18)حي)
البيضاء) الدار  ((0050 املستشفيات)

املغرب.
عنوانه)ا)) موكاكو  جاك  السيد 
)1)زنقة تقي لدين اقامة  ليلي طابق)
البيضاء) الدار  ((0050  1( شقة) (5

املغرب.
كيكو2و) اتاكي  ايريأيي  السيد 
عنوانه)ا))61)زنقة ابو رقراق طابق)) 
شقة)7 0050))الدار البيضاء)املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) مغرابي  عثمان  السيد 
17)زنقة اميوط طابق)5)شقة)18)حي)
البيضاء) الدار  ((0050 املستشفيات)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بالدار البيضاء)بأاريخ)-)تحت)

رقم)-.
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SAGEST

VENUS SOLAIRE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

SAGEST
 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC
VENUS SOLAIRE شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 15 
زنقة غمارة جنان بوطاع سيدي 
بوجيدة - 30000 فاس املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.68(37

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

املؤرخ في)14)شتنبر)))0))تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
بوطاع) جنان  غمارة  زنقة  (15 »رقم)

فاس) (30000 (- بوجيدة) سيدي 

 97 رقم) قطعة  »محل  إلى) املغرب«)

فاس) (30000  -  ( تجزئة جبل تغات)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((1 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)4956.

150I

SUCCES JOBS CONSULTIN

RAWAFID EL JANOUB
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

SUCCES JOBS CONSULTIN

شارع البعث رقم 36 حي القدس 

العيون ، 70000، العيون املغرب

RAWAFID EL JANOUB شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي مدينة 

الوحدة الوكالة 01 بلوك رقم 608 - 

70000 العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.3(357

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( شتنبر) ((3 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ياسين انفا ي) )ة)) تفويت السيد)

500)حصة اجأماعية من تصل)500 

مفوضيل) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

الزكا ي بأاريخ)3))شتنبر)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) ((3 االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)831).

151I

FIDUEXPRESS SARL

KILISAB

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

FIDUEXPRESS SARL

 HASSANIA(N°82 ETG 2

 MOHAMMEDIA ، 20650،

MOHAMMEDIA MAROC

KILISAB شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة)في طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 1)1 

شقة 4 الطابق الثاني رياض السالم 

- 0)88) املحمدية املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.18585

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تقرر حل) 16)شتنبر) املؤرخ في)

املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 

 10.000 رتسمالها) مبلغ  (KILISAB

درهم  عنوان مقرها اإلجأماعي الرقم)

رياض) الثاني  الطابق  (4 شقة) (1(1

املغرب) املحمدية  ((88(0 (- السالم)

نتيجة 5):)حل مسبق للشركة.

الرقم) ب  الأصفية  مقر  حدد    

رياض) الثاني  الطابق  (4 شقة) (1(1

السالم)-)0)88))املحمدية املغرب.)

  عين:

السيد)ة))سعد كيلطو  عنوانه)ا))

تمارة) (1(010  4 الرقم) ميد از  حي 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ) باملحمدية  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)100).

15(I
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AQUACOMPTE

اسكتان بريفي
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

AQUACOMPTE

 N°74 RUE(ZERHOUN(N°4

 RESIDENCE(KAWTAR ، 20140،

CASABLANCA MAROC

اسكأان بريفي شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي العمارة 18 

الشقة الطابق الثاني امللك مسمى

DAR(AL(MALA - 24014 البير 

الجديد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

19833

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (14

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها):)اسكأان)

بريفي.

الأعليم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اال لي.

العمارة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

18)الشقة الطابق الثاني امللك مسمى

البير) (DAR AL MALA - (4014

الجديد املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد اداعلي عبد الرحمان):)00) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

00))حصة) (: السيد ادعلي حسن)

بقيمة)100)درهم للحصة.

السيدة اداعلي رقية):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (: سفيان) اداعلي  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (: اسماعيل) اداعلي  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

الرحمان) عبد  اداعلي  السيد 
مينو) حي  (7 رقم) (1 زنقة) عنوانه)ا))

0570))الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) حسن  ادعلي  السيد 
رقم) (14 بغداد) اقامة  القدس 
البيضاء) الدار  ((0610 6البرنو�شي)

املغرب.
عنوانه)ا)) رقية  اداعلي  السيدة 
اقامة فاطمة الزهراء)زنقة ابن عدراء)
الفيليت) (19 رقم) ت  شقة  املراك�شي 

0570))الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) اداعلي سفيان  السيد 
 (0570 7)حي مينو ح م) رقم) (1 زنقة)

الدار البيضاء)املغرب.
السيد اداعلي اسماعيل عنوانه)ا))
 (0570 7)حي مينو ح م) رقم) (1 زنقة)

الدار البيضاء)املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حسن  ادعلي  السيد 
رقم) (14 بغداد) اقامة  القدس 
البيضاء) الدار  ((0610 6البرنو�شي)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالجديدة بأاريخ)1))شتنبر)

))0))تحت رقم)876.
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afaqconseil

HYDROLO
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

رفع رتسما5 الشركة

afaqconseil
 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
HYDROLO شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 171 

تجزئة سعادة عمارة ا ه 15-15 
مراكش - 40000 مراكش املغرب.

رفع رتسما5 الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.94675
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تم) ((0(( غشت) (05 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما5  رفع 
من) تي  درهم«) (1.900.000»
 (.000.000« إلى) درهم«) (100.000»
درهم«)عن طريق):)إدماج احأياطي ت )
تر2اح ت  عال ات إصدار في رتس املا5.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (06 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)8)1391.
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 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

STE LAMICALE NEGOCE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

قفل الأصفية

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING
 BOITE(POSTAL(N° 1892 BAM
 FES(ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
STE LAMICALE NEGOCE شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي : رقم:17 

إقامة تمية شارع عبد العزيز بوطالب 
مأجر:16 فـــــاس. - 30000 فــــــاس 

املغــــرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.51781

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) 14)شتنبر) املؤرخ في)
شركة) (STE LAMICALE NEGOCE
مبلغ) املحد دة  املسؤ لية  ذات 
درهم  عنوان) (100.000 رتسمالها)
مقرها اإلجأماعي رقم:17)إقامة تمية)
شارع عبد العزيز بوطالب مأجر:16 
فـــــاس.)-)30000)فــــــاس املغــــرب نتيجة)
،) كدا) القويــة) للمنافســة  لنضرا 
التي مســت هدا) االقأصادية  األزمـــة 

املجــا5 من ارتفاعــات في تسعار املــواد،)

كنــا مجبــرين على إغــالق الشــركة..

  عين:

نبيـــه) الشرادي  فــاديــة  السيد)ة))
بنيــس) تجزئــة  رقم:54)  عنوانه)ا))

 30000 فــاس.) الشقف  عيـن  طريق 

فــــاس املغــرب كمصفي))ة))للشركة.

  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)

))0)) في رقم:17  شتنبر) (14 بأاريخ)

إقامة تمية شارع عبد العزيز بوطالب)

فــــاس) (30000 (- فـــــاس.) مأجر:16)

املغــــرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((6 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)))0)/8)39.

155I

(htj consulting

M2B RECYCLING
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

(htj consulting

اقامة مخأارة زنقة قنيطرة ساحة 

) شتنبرمكأب رقم 4) طابق رقم 6 

حمرية ، 50000، مكناس املغرب

M(B RECYCLING شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 
رقم 07 الطابق اال 5 باب البطيوي 

تجزئة جنان مكناس - 50000 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

57((3

 (7 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يوليوز)

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 M(B (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.RECYCLING
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اعادة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تصنيع العجالت.

عمارة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
الطابق اال 5 باب البطيوي) (07 رقم)
 50000 (- مكناس) جنان  تجزئة 

مكناس املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رتسما5 الشركة:)1.000.000 

درهم،)مقسم كالأالي:
 5.100 (: محمد) بلهاشمي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 4.900 (: السيد اخياض ابراهيم)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد بلهاشمي محمد عنوانه)ا))
 1099 رقم) حاجي  سعيد  تجزئة 

11000)سال املغرب.
السيد اخياض ابراهيم عنوانه)ا))
املحيط) (13 زنقة ابيذجان شقة) (07

10040)الر2اط املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد بلهاشمي محمد عنوانه)ا))
 1099 رقم) حاجي  سعيد  تجزئة 

11000)سال املغرب
السيد اخياض ابراهيم عنوانه)ا))
املحيط) (13 زنقة ابيذجان شقة) (07

10040)الر2اط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ) بمكناس  الأجارية 
رقم) تحت  ((0(( شتنبر) ((1

.404111((010450
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FIDUCIAIRE NOUACEUR

 CHOOP MARWA
ALIMENTATION

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR
 83-LOT(EL(MADINA 1 N 81
 APP 5 1ER(ETAGE(DEROUA ،
26200، BERRECHID(MAROC

 CHOOP MARWA
ALIMENTATION شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد)في طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
املغرب العربي ) د 1 القنيطرة - 

14000 القنيطرة املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.56607

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) 30)غشت) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)
 CHOOP MARWA(الشريك الوحيد
رتسمالها) مبلغ  (ALIMENTATION
مقرها) درهم  عنوان  (100.000
اإلجأماعي تجزئة املغرب العربي)))د)1 
14000)القنيطرة املغرب) (- القنيطرة)

نتيجة 5):) قف النشاط الأجاري.
تجزئة) ب  الأصفية  مقر  حدد    
القنيطرة) (1 چ) (( العربي) املغرب 
القنيطرة)14000)القنيطرة املغرب.)

  عين:
املسيح) محسن  السيد)ة))
رقم) (( الوحدة) تجزئة   عنوانه)ا))
املغرب) برشيد  ((6000 الدر ة) ((40

كمصفي))ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بأاريخ) بالقنيطرة  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)3697.
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FIDUCIAIRE AL HIKMA

STE ALDFYAN
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL HIKMA
 RUE YOUSSEF BEN 50
 YACHAFINE ، 26000،
BERRECHID MAROC

STE ALDFYAN شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 16 شارع 
الجيش امللكي شارع الجياللي اعريبي 

الطابق الثامن رقم 18 - 0000) 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
555815

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (15
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.ALDFYAN
*بناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 التشيد
*بيع  شراء)العقارات  االرا�شي

.
16)شارع) عنوان املقر االجأماعي):)
الجيش امللكي شارع الجياللي اعريبي)
الطابق الثامن رقم)18 - 0000))الدار)

البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
هللا) عبد  سعد  الضفيان  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000  :

للحصة.
(: السيد الضفيان سعد عبد هللا)

1000)بقيمة)100.000)درهم.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
هللا) عبد  سعد  الضفيان  السيد 
الخرج) (16(4( الخرج) عنوانه)ا))

السعودية.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
هللا) عبد  سعد  الضفيان  السيد 

الخرج) (16(4( الخرج) عنوانه)ا))
السعودية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)30574.
158I

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

ف ب كلينين
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE COMPTA
PRECISION

 N° 103 AVENUE(ABDELLAH
 GUENNOUN(CITE(SALAM ،

80000، AGADIR(MAROC
ف ب كلينين شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم )9 
زنقة احد حي املوظفين - 80000 

اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
5(851

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (06
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
ف ب) (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

كلينين.
انشطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النظافة.
 9( رقم) (: عنوان املقر االجأماعي)
 80000 (- املوظفين) حي  احد  زنقة 

اكادير املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 30.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:
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300)حصة) (: السيدة بعالت فرح)
بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) فرح  بعالت  السيدة 
حي ايت) (0( بلوك) (10 زنقة) ((3 رقم)
اكادير) (80000 تيكوين) ايغيوس 

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) فرح  بعالت  السيدة 
حي ايت) (0( بلوك) (10 زنقة) ((3 رقم)
اكادير) (80000 تيكوين) ايغيوس 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (15 بأاريخ) باكادير  الأجارية 

))0))تحت رقم)118457.
159I

AL HUDA CONSEIL SARL

CARRIERE AL HADABA
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

AL HUDA CONSEIL SARL
71 شارع محمد الزرقطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 30000، فاس 
املغرب

CARRIERE AL HADABA شركة 
ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 84 تجزئة 
السالم القطعة E(6 طريق صفر  - 

30000 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.70(41

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( شتنبر) (08 في) املؤرخ 

املصادقة على):
مصطفى) )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (160 اجبيلي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (500 تصل)
شتنبر) (08 بأاريخ) املنأصر  تشرف 

.(0((
حسن بولنوار) )ة)) تفويت السيد)
تصل) من  اجأماعية  حصة  (170
500)حصة لفائدة السيد))ة))تشرف)

املنأصر بأاريخ)08)شتنبر)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتنبر) ((( بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)4980.
160I

FICOGE AG

ATLANTIQUE PECHEUR
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

FICOGE AG
رقم ))عمارة افران3شارع الحسن 
 AGADIR، 800000، الأانى اكادير

AGADIR MAROC
ATLANTIQUE PECHEUR شركة 
ذات املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي 

رقم11عمارة إفران7شارع الحسن 
آلأاني آكادير - 8000 آكادير ٱملغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.39705
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) 09)شتنبر) املؤرخ في)
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 
مبلغ) (ATLANTIQUE PECHEUR
درهم  عنوان) (100.000 رتسمالها)
رقم11عمارة) اإلجأماعي  مقرها 
آكادير) آلأاني  الحسن  إفران7شارع 
(: (5 نتيجة  ٱملغرب  آكادير  (8000  -

آلشركة بد ن نشاط تجاري.
ب) الأصفية  مقر  حدد    
الحسن) إفران7شارع  رقم11عمارة 
آلأاني آكادير)-)8000)آكادير ٱملغرب.)

  عين:
السيد)ة))محمد كريم  عنوانه)ا))
1زنقة الراشدية عمارة)العيون) رقم)
60000 )العيون ٱملغرب كمصفي))ة))

للشركة.
الحد د) اإلقأضاء) ) عند 
املخولة) الصالحيات  على  املفر ضة 
تبليغ) املخابرة  محل  محل  لهم 
بالأصفية) العقود  الوثائق املأعلقة 
رقم11عمارة إفران7شارع الحسن) (:

آلأاني آكادير

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((( بأاريخ) باكادير  الأجارية 

))0))تحت رقم)9)1185.
161I

كبادكاف

RECHAUTO
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

كبادكاف
49 شارع الجيش امللكي 

الطابق4رقم13 ، 000)6، الناضور 
املغرب

RECHAUTO شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 5) 
رقم 10 حي تا يمة الناضور - 000)6 

الناضور املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.4511

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( شتنبر) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):
عبد) بلحسن  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (500 القادر)
السيد) لفائدة  حصة  (1.000 تصل)
 13 عبد الصمد تقلعيت بأاريخ) )ة))

شتنبر)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبأدائية بالناضور بأاريخ))))شتنبر)

))0))تحت رقم)))/)443.
16(I

WAY CONSEIL

HYDROLEADER
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
HYDROLEADER شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي شقة رقم 

19 اقامة منارة شارع محمد 6 - 
40160 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.6(899

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

املؤرخ في)7))يوليوز)))0))تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

شارع) منارة  اقامة  (19 رقم) »شقة 

مراكش املغرب«) (40160  -  6 محمد)

إلى)»شقة رقم)))اقامة بيير بلو تجزيئة)

مراكش) (40044 (- ت لم كامب الغو5)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((3 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139705.

163I

WAY CONSEIL

HYDROLEADER
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

رفع رتسما5 الشركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

HYDROLEADER شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي شقة رقم 

19 اقامة منارة شارع محمد 6 - 

40160 مراكش املغرب.

رفع رتسما5 الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.6(899

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تم) ((0(( يوليوز) ((7 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما5  رفع 

من) تي  درهم«) (5.000.000»

«000.000.))درهم«)إلى)»7.000.000 

درهم«)عن طريق):)إدماج احأياطي ت )

تر2اح ت  عال ات إصدار في رتس املا5.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((3 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139705.

164I
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FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

AXIOMA INVEST
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
 HAY(AL(AMAL(AV »D« IMM 227

 APPT 1 SALE ، 11160، SALE
MAROC

AXIOMA INVEST شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 45 شارع 
فرنسا شقة 8 اكدا5 - 10090 

الر2اط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16(991
 05 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( شتنبر)
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.AXIOMA INVEST
اسأيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
اإللكتر نية) السجائر   تسويق 

 السجائر التي تسأخدم ملرة  احدة.
45)شارع) عنوان املقر االجأماعي):)
 10090 (- اكدا5) (8 شقة) فرنسا 

الر2اط املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 (00.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
(: السيد احمد العلوي السليماني)
1.000)حصة بقيمة)100.000)درهم)

للحصة.
السيد طارق خالي):)1.000)حصة)

بقيمة)100.000)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السليماني) العلوي  احمد  السيد 
عنوانه)ا))شارع احصاين اقامة بيتي)
 11100  (89 الشقة) (18 العمارة) ((

سال الجديدة املغرب.

السيد طارق خالي عنوانه)ا))ممر)

عبد اللطيف الصليحي عمارة)3)شقة)

8) 11100)سال الجديدة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السليماني) العلوي  احمد  السيد 

عنوانه)ا))شارع احصاين اقامة بيتي)

 11100  (89 الشقة) (18 العمارة) ((

سال الجديدة املغرب

السيد طارق خالي عنوانه)ا))ممر)

عبد اللطيف الصليحي عمارة)3)شقة)

8) 11100)سال الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((6 بأاريخ) بالر2اط  الأجارية 

))0))تحت رقم)7531.

165I

MEDIA ARTISTE

MEDIA ARTISTE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MEDIA ARTISTE

 technopark ، 20072، 31(

Casablanca maroc

 MEDIA ARTISTE

شركة ذات مسؤ لية محد دة

 ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 7 تحمد 

توكي الطابق )0 رقم 10الدار 

البيضاء - 0080) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

555981

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (0(

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.MEDIA ARTISTE
الأجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اإللكتر نية العامة.
تحمد) (7 (: عنوان املقر االجأماعي)
توكي الطابق))0)رقم)10الدار البيضاء)

- 0080))الدار البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
الشخصية  العائلية) األسماء) (-

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) مباركي  مر ان  السيد 
 699 الرقم) اسالن  النسيم  تجزئة 
 Casablanca  (0190 البيضاء)

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) مباركي  مر ان  السيد 
 699 الرقم) اسالن  النسيم  تجزئة 
 Casablanca  (0190 البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بالدار البيضاء)بأاريخ)-)تحت)

رقم)-.
166I

PRESCOF

HUMANIA CONSULTING
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

PRESCOF
 Rue(El(Yarmouk(Bureau 1 N°6 ،

14000، Kénitra(Maroc
Humania Consulting شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة)في طور 
الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 
سفيان رقم 474 شارع محمد 
الخامس مكأب 3 - 14000 

القنيطرة املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.63035

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) 19)شتنبر) املؤرخ في)
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 
مبلغ) (Humania Consulting
درهم  عنوان) (100.000 رتسمالها)
مقرها اإلجأماعي اقامة سفيان رقم)
 3 474)شارع محمد الخامس مكأب)
- 14000)القنيطرة املغرب نتيجة 5):)

تصفية  دية.
اقامة) ب  الأصفية  مقر  حدد    
محمد) شارع  (474 رقم) سفيان 
الخامس مكأب)3 - 14000)القنيطرة)

املغرب.)
  عين:

مخلوفي) حسن  السيد)ة))
موالي) زنقة  زا ية  (10  عنوانه)ا))
 1 شقة) (( حفيد  كورد علي عمارة)
كمصفي) املغرب  القنيطرة  (14000

)ة))للشركة.
الحد د) اإلقأضاء) ) عند 
املخولة) الصالحيات  على  املفر ضة 
تبليغ) املخابرة  محل  محل  لهم 
العقود  الوثائق املأعلقة بالأصفية):)
474)شارع محمد) اقامة سفيان رقم)

الخامس مكأب)3)القنيطرة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بأاريخ) بالقنيطرة  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)668)9.

167I

D(&(S(COM

Q.S.D SOLUTIONS
إعالن مأعدد القرارات

D & S(COM
 BD GRANDE CEINTURE RES

 MOUAHIDINE(YOUSSEF 3 M1
 HAY(MOHAMMADI ، 20570،

CASABLANCA MAROC
Q.S.D SOLUTIONS »شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة«
 عنوان مقرها االجأماعي: تجزئة 

العنترية البقعة111 الطابق السفلي 
الحي الحمدي - 0570) الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«
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رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.536607

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

املؤرخ في)16)شتنبر)))0)

تم اتخاذ القرارات الأالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

من) اجأماعية  حصة  (500 تفويت)

لفائدة) عال5  حمدان  السيد  طرف 

السيد تبو حفصة سمحمد

على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 

مايلي:)تغيير الشكل القانوني للشركة)

محد دة) مسؤ لية  ذات  شركة  من 

محد دة) مسؤ لية  ذات  شركة  إلى 

الشريك الوحيد.)

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون األسا�شي للشركة.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

محد دة) مسؤ لية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد.)

على) ينص  الذي  (:6-7 رقم) بند 

500)حصة اجأماعية) تفويت) مايلي:)

عال5) حمدان  السيد  طرف  من 

لفائدة السيد تبو حفصة سمحمد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838795.

168I

melconsulting

SR-NIA TRAVAUX
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

melconsulting

 11bd zerktouni imm basraoui

 1 er(etage(n°7 oujda، 60000،

oujda maroc

SR-NIA TRAVAUX شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 489 

حي زالقة رقم 50 - 63300 بركان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
8547

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) (19
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
SR- (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.NIA TRAVAUX
بناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تهيئة,اعما5 صيانة,.
عنوان املقر االجأماعي):)زنقة)489 
بركان) (63300  -  50 رقم) زالقة  حي 

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 500 (: السيد عربي صالح الدين)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 500 (: النية محمد ر�شى) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
الدين) صالح  عربي  السيد 
زكز5) الجديد  بركان  عنوانه)ا))

63300)بركان املغرب.
ر�شى) محمد  النية  السيد 
جلو5) زنقة  السعادة  حي  عنوانه)ا))

محمد)60000) جدة املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
الدين) صالح  عربي  السيد 
زكز5) الجديد  بركان  عنوانه)ا))

63300)بركان املغرب
ر�شى) محمد  النية  السيد 
جلو5) زنقة  السعادة  حي  عنوانه)ا))

محمد)60000) جدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (13 بأاريخ) ببركان  االبأدائية 

))0))تحت رقم)330.
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MARJANE HOLDING

 ZENATA COMMERCIAL

PROJECT
إعالن مأعدد القرارات

MARJANE HOLDING

 LOT(MEDERSA(LOT(N°1(SIDI

 MAAROUF( CASABLANCA( ،

20190،(CASABLANCA(MAROC

 ZENATA COMMERCIAL

PROJECT)»شركة املساهمة«

 Centre :عنوان مقرها االجأماعي 

 commercial zenata nouvelle

 ville Zenata Ain Harrouda

 Mohammedia - - Mohammadia

.MAroc

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.13777

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

املؤرخ في)16)يونيو)))0)

تم اتخاذ القرارات الأالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

السيدة) تعيين:) على  املصادقة  تم 

ت ليفييرة) تنأينيز دي  تنا مرية كيديز 

الجماعية) اإلدارة  ملجلس  كعضوة 

يرناند ) خو�شي  السيد  مكان 

كورديير  فالكو مينا  ذلك بموجب)

محضر مجلس اإلداري املنعقد بأاريخ)

10)تكأو2ر)))0)

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

السيد) تعيين:) على  املصادقة  تم 

ملجلس) كعضو  ممداني  نزار  غالب 

املرحوم) مكان  الجماعية  اإلدارة 

السيد تيموثي ترنيست  ذلك بموجب)

محضر مجلس اإلداري املنعقد بأاريخ)

18)تبريل)))0) 

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

بند رقم.:)الذي ينص على مايلي:.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بأاريخ) باملحمدية  االبأدائية 

غشت)))0))تحت رقم)1550.

170I

SOFITA

STE MARDI ALOUALIDINE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

SOFITA

 AVENUE(EL(OUROUBA(N°31

 B.P 261 SAFI ، 46000، SAFI

MAROC

 STE MARDI ALOUALIDINE

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي بقعة 56 

تجزئة غانم ) زنقة بورناز5 - 46000 

آسفي املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.8579

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( غشت) ((( في) املؤرخ 

املصادقة على):

محمد سهيب) )ة)) تفويت السيد)

500)حصة اجأماعية من تصل)500 

بوشعيب) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

سهيب بأاريخ)06)دجنبر)1)0).

)ة))رضوان سهيب) تفويت السيد)

175)حصة اجأماعية من تصل)175 

بوشعيب) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

سهيب بأاريخ)06)دجنبر)1)0).

سهيب) ر�شى  )ة)) السيد) تفويت 

175)حصة اجأماعية من تصل)175 

بوشعيب) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

سهيب بأاريخ)06)دجنبر)1)0).

)ة))فاطمة الزهراء) تفويت السيد)

سهيب)86)حصة اجأماعية من تصل)

86)حصة لفائدة السيد))ة))بوشعيب)

سهيب بأاريخ)06)دجنبر)1)0).

تفويت السيد))ة))فاطمة هجهوج)

500)حصة اجأماعية من تصل)500 

بوشعيب) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

سهيب بأاريخ)8))يناير)))0).

تفويت السيد))ة))فأيحة هجهوج)

 64 تصل) من  اجأماعية  حصة  (64

بوشعيب) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

سهيب بأاريخ)06)دجنبر)1)0).



18849 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) (01 بأاريخ) بآسفي  االبأدائية 

))0))تحت رقم)746.

171I

BCOMPTA

PLOTRIZARFI
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCOMPTA

 BP 2573 ، 93002، TETOUAN

MAROC-GSM 0662280859-

PLOTRIZARFI شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

دمشق رقم 4 الطوابل السفلى 

تطوان - 93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3((09

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (13

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.PLOTRIZARFI

تشغا5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املاء) الكهر2اء.

شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

السفلى) الطوابل  (4 رقم) دمشق 

تطوان)-)93000)تطوان املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: ياسين) الزرفي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ياسين  الزرفي  السيد 

العيون السانيا العليى درب بوسلهام)

تطوان) (93000 تطوان) ((4 رقم)

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ياسين  الزرفي  السيد 

العيون السانيا العليى درب بوسلهام)

رقم)) 93000)تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((1 االبأدائية بأطوان بأاريخ)

))0))تحت رقم)1948.

17(I

BCOMPTA

NETRON AGENCY
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

BCOMPTA

 BP 2573 ، 93002، TETOUAN

MAROC-GSM 0662280859-

NETRON AGENCY شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع  اد 

ام الر2يع دار اكأا  رقم 5 الطابق 

اال 5 - 93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3(195

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (1(

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.NETRON AGENCY

التسويق) (: غرض الشركة بإيجاز)
الرقمي.عنوان املقر االجأماعي):)شارع)
 اد ام الر2يع دار اكأا  رقم)5)الطابق)

اال 5)-)93000)تطوان املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 50.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:
 (50 (: ايت لوحي يوسف) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
50))حصة) (: السيد بريدي احمد)

بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) احمد  بريدي  السيد 
شارع  اد ام الر2يع عين الخباز زنقة)

)0)رقم)05 93000)تطوان املغرب.
يوسف) لوحي  ايت  السيد 
عنوانه)ا))شارع  اد سبو زنقة))0)رقم)

04)ط))0 93000)تطوان املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
يوسف) لوحي  ايت  السيد 
عنوانه)ا))شارع  اد سبو زنقة))0)رقم)

04)ط))0 93000)تطوان املغرب
عنوانه)ا)) احمد  بريدي  السيد 
شارع  اد ام الر2يع عين الخباز زنقة)

)0)رقم)05 93000)تطوان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((0 االبأدائية بأطوان بأاريخ)

))0))تحت رقم)1930.
173I

BCOMPTA

EL MOUSSAOUI TECH
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCOMPTA
 BP 2573 ، 93002، TETOUAN
MAROC-GSM 0662280859-
EL MOUSSAOUI TECH شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 
االر�شي شارع محمد بنونة زنقة ج 

رقم 7) بوجراح - 93000 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3((15

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (13

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 EL (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.MOUSSAOUI TECH

اصالح) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الكمبيوتر  اجهزة االتصا5.

الطابق) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

ج) زنقة  بنونة  محمد  شارع  االر�شي 
تطوان) (93000 (- بوجراح) ((7 رقم)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: املسا ي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد محمد املسا ي عنوانه)ا))
شارع محمد بنونة ممر ج ط)01)رقم)

7) 93000)تطوان املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد محمد املسا ي عنوانه)ا))
شارع محمد بنونة ممر ج ط)01)رقم)

7) 93000)تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((( االبأدائية بأطوان بأاريخ)

))0))تحت رقم)1955.

174I
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محمدامليموني

ENTRANEGOCE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

محمدامليموني
53 حي شهيد معطي الغز اني 

الزا دية طنجة ، 90000، طنجة 
املغرب

ENTRANEGOCE شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

يوسف إبن تاشفين عمارة لبادي 
الطابق الثالث رقم 6 تطوان - 

93000 تطوان املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.(3743

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
))0))تقرر حل) 09)غشت) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)
 ENTRANEGOCE الوحيد) الشريك 
درهم) (100.000 رتسمالها) مبلغ 
شارع) اإلجأماعي  مقرها   عنوان 
لبادي) عمارة  تاشفين  إبن  يوسف 
(- تطوان) (6 رقم) الثالث  الطابق 
ال) (: تطوان املغرب نتيجة 5) (93000

يوجد نشاط.
شارع) ب  الأصفية  مقر  حدد    
لبادي) عمارة  تاشفين  إبن  يوسف 
(- تطوان) (6 رقم) الثالث  الطابق 

93000)تطوان املغرب.)
  عين:

السوعلي) ياسين  السيد)ة))
تطوان) قريش  بن  د ار   عنوانه)ا))
)ة)) تطوان املغرب كمصفي) (93000

للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (10 االبأدائية بأطوان بأاريخ)

))0))تحت رقم)38)).
175I

MARJANE HOLDING

 MARJANE TANGER
MADINA

شركة الأوصية البسيطة
مالءمة النظام األسا�شي للشركة

MARJANE HOLDING
 LOT(MEDERSA(LOT(N°1 SIDI
 MAAROUF(CASABLANCA ،

20190، CASABLANCA(MAROC
 MARJANE TANGER MADINA

»شركة الأوصية البسيطة«
 CENTRE :عنوان مقرها االجأماعي 

 COMMERCIAL MARJANE
 COMMUNE AIN CHOCK CT
 1029 - 20190 CASABLANCA

.MAROC
»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.111531
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

املؤرخ في)16)يونيو)))0)
األسا�شي) النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:) مقأضيات  مع  للشركة 
الشريف) بالظهير  الصادر  (19.(0
3)ذي الحجة) 1.75).1)صادر في) رقم)
رقم) القانون  بأغيير  تأميم  (،144(
املساهمة) بشركات  املأعلق  (17.95
5.96.) 2ناًء)على ذلك،)  القانون رقم)
من) (15 (6 (( (1 فإنها تعد5 املواد)

النظام األسا�شي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (9 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

غشت)))0))تحت رقم)835805.
176I

BOUCHTA COMPTA

LA CASSATA
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC

LA CASSATA شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي مسنانة 

د ار الرهراه مجمع السكني قواسم 

 4A-4 - 90000 بلوك 81 املحل رقم

TANGER املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.8(919

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

))0))تم تعيين) 03)غشت) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

الحراق يوسف كمسير  حيد

تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (17 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)8673.

177I

BOUCHTA COMPTA

CREMERIE PLAZA
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تعيين مسير جديد للشركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،

90000، TANGER(MAROC

شركة ذات) (CREMERIE PLAZA

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي مسنانة)

السكني قواسم) الرهراه مجمع  د ار 

 5A-5 - 90000 81)املحل رقم) بلوك)

TANGER)املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري)

.81543

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

))0))تم تعيين) 03)غشت) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

الحراق يوسف كمسير  حيد

تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (17 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)8681.

178I

BBH CONSULTING SARL

UKRAINE INVESTMENT
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

BBH CONSULTING SARL
عمارة احالم 1 مكأب رقم 11 

الطابق 5 شارع يعقوب املنصور ، 
40000، مراكش املغرب

UKRAINE INVESTMENT شركة 
ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي 159 درب 
ملصو2ر باب دكالة - 40030 مراكش 

املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.57761

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تم تحويل) ((018 ماي) ((5 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
(- دكالة) باب  ملصو2ر  درب  (159»
»شارع) إلى) املغرب«) مراكش  (40030
محمد السادس اقامة كولف سيتي)
مراكش) (400(0  -  98 رقم) (7 عمارة)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (11 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

018))تحت رقم)96568.

179I

FLASH ECONOMIE

 Airline Airport & Ground
Handling Consultancy

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

قفل الأصفية

 Airline(Airport & Ground
Handling(Consultancy

مقرها اإلجأماعي : زنقة جعفر ابن 
حبيب اقامة املشرق ) الطابق 1رقم 

3 الدارالبيضاء
رتسمالها 100.000درهم

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
355303



18851 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

بمقأ�شى الجمع العام املؤرخ في)
تمت املوافقة على) ((0(( شتنبر) (06

حسابات الأصفية النهائية
زكاري) السيد  املصفي  ذمة  إبراء)
القاطن) حفيظ  موالي  الخياط  ابن 
حي) (05 الشقة) املهدية  زنقة  (44 في)
السالم الدار البيضاء)من تجل إدارته)

 تنفيذ  اليأه)،)
الأصفية) عمليات  إغالق  تعلن 

اعأباًرا من يوم الجمع املذكور.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم))83857
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FLASH ECONOMIE

JSK FOOD
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

شركة 
JSK FOOD SARL

شركة ذات املسؤ لية املحد دة 
رتسمالها 90000,00 درهم

مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
 11/08/(0(( بأاريخ) بالدار البيضاء)
املسؤ لية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحد دة ذات املميزات الأالية:)
 JSK FOODشركة التسمية:) (-

SARL
-)املوضوع:)مقهى  مطعم.

-)املقر االجأماعي:)10)شارع الحرية)
الطابق)3)شقة)5)الدار البيضاء

درهم) تلف  مئة  املا5:) رتس  (- (
تسعمئة) إلى  مقسمة  ((90000,00(
حصة) (900( اجأماعية) حصة 
اجأماعية))بقيمة مائة درهم للحصة.)

 (100,00(
  زعت على الشكل الأالي:)

-)السيدة خديجة مفهوم الحاملة)
 T(09476 رقم) الوطنية  للبطاقة 
ثالثمئة حصة اجأماعية))300)حصة)

اجأماعية)))
الحامل) ميري  سفيان  السيد  (- (
 T196351 رقم) الوطنية  للبطاقة 
ثالثمئة حصة اجأماعية))300)حصة)

اجأماعية))

يعقوبي) جال5  محمد  السيد  (-
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
حصة) ثالثمئة  (A35(8383

اجأماعية))300)حصة اجأماعية))
فاتح) من  االجأماعية:) السنة  (-
يناير إلى الحادي  الثالثون من دجنبر.
تسعة  تسعون سنة من) املدة:) (-
في) إال  الفعلي  الشركة  تأسيس  يوم 

حالة الأصفية املسبقة ا  الأمديد.)
الشركة) تسير  التسيير  اإلدارة:) (-
مفهوم) خديجة  السيدة  طرف  من 
 السيد محمد جال5 يعقوبي ملدة غير)

محددة.
السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 
تحت) البيضاء) للدار  الأجاري 

رقم553433.
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FLASH ECONOMIE

CLINIQUE VILLE VERTE

إعالن مأعدد القرارات

CLINIQUE VILLE VERTE
شركة املساهمة

رتسمالها :5.000.000
رقم الأقييد الأجاري: 366157 الدار 

البيضاء
مقرها االجأماعي مصحة املدينة 

الخضراء الغابة الخضراء بوسكورة 
الدار البيضاء

 فقا ملحضر مدا الت الجمع العام)
يونيو) (30 بأاريخ) املؤرخ  االسأثنائي 

))0))تقرر مايلي:
-)تحويل الشكل القانوني للشركة)
من شركة املساهمة إلى شركة األسهم)

املبسطة ذات الشريك الوحيد.
 PAOLO السيد) اسأقالة 
 ELSAN SAS SILVANO) شركة)
من) (ELSAN MAROC  شركة)
مهامهم كمأصرفين ابأداءا من تا ريخ)

30)يونيو)))0).
ملدة) للشركة  رئيس  ت 5  تعيين  (-
 SAS ELSAN شركة) محد دة:) غير 
ذات تسهم مبسطة خاضعة للقانون)
الفرن�شي رتسمالها)4)306.934.3)ار )
 bis,rue( la  58 مقرها االجأماعي ب)

السجل) فرنسا,رقم  (Boétie-75008
الأجاري:)798934)80)باريس ممثلة)
د ) البحري  السيد احمد  من طرف 
للبطاقة) الحامل  املغر2ية  الجنسية 

 PY80(665(الوطنية رقم
 HLB شركة) اسأمرار  -تأكيد 
السيد) طرف  من  املمثلة  (MAROC
مهامها) مزا لة  في  جلون  بن  ر�شى 
كمراقب للحسابات إلى غاية انقضاء)
هده املدة تي بعد اجأماع الجمعية)
العامة التي تبت في حسابات السنة)

املالية)))0). 
-)تحبين النظام األسا�شي للشركة)

طبقا للشكل القانوني الجديد.
االجرائات) إلتمام  الصالحيات  (-

القانونية.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
شتنبر) (16 بأاريخ) الأجارية بالبيضاء)

))0))تحت رقم)837896
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FLASH ECONOMIE

CLINIQUE LES OLIVIERS

إعالن مأعدد القرارات

CLINIQUE LES OLIVIERS SA
شركة املساهمة

رتسمالها  :5.000.000
رقم الأقييد الأجاري: 5519 سطات

مقرها االجأماعي: 103 حي 
اكنانيت,سطات.

 فقا ملحضر مدا الت الجمع العام)
يونيو) (30 بأاريخ) املؤرخ  االسأثنائي 

))0))تقرر مايلي:
-)تحويل الشكل القانوني للشركة)
من شركة املساهمة إلى شركة األسهم)

املبسطة ذات الشريك الوحيد.
 PAOLO السيد) اسأقالة  (-
 ELSAN SAS SILVANO) شركة)
من) (ELSAN MAROC  شركة)
مهامهم كمأصرفين ابأداءا من تا ريخ)

30)يونيو)))0).
ملدة) للشركة  رئيس  ت 5  تعيين  (-
 SAS ELSAN شركة) محد دة:) غير 
ذات تسهم مبسطة خاضعة للقانون)
الفرن�شي رتسمالها)4)306.934.3)ار )

 bis,rue( la  58 مقرها االجأماعي ب)
السجل) فرنسا,رقم  (Boétie-75008

الأجاري:)798934)80)باريس ممثلة)

د ) البحري  السيد احمد  من طرف 

للبطاقة) الحامل  املغر2ية  الجنسية 

.PY80(665(الوطنية رقم

 HLB شركة) اسأمرار  -تأكيد 

السيد) طرف  من  املمثلة  (MAROC
مها) مها  مزا لة  في  جلون  بن  ر�شى 

كمراقب للحسابات إلى غاية انقضاء)

هده املدة تي بعد اجأماع الجمعية)

العامة التي تبت في حسابات السنة)

املالية)))0). 

-)تحبين النظام األسا�شي للشركة)

طبقا للشكل القانوني الجديد.

االجرائات) إلتمام  الصالحيات  (-

القانونية.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

شتنبر) (15 االبأدائية بسطات بأاريخ)

))0))تحت رقم)))/58)1

183I

fiduciaire(conseil

 SOCIETE BAHJA
 CARBURANT ET SERVICES

RAPIDES sarl au
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

fiduciaire(conseil

 dr(laasker(db(sakia5 N°48

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 SOCIETE BAHJA CARBURANT

 ET SERVICES RAPIDES sarl au

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي طريق الدار 

البيضاء كدية العبيد زنقة حليمة 

السعدية مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.91377
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الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تم تحويل) ((0(( ماي) (19 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

العبيد) كدية  البيضاء) الدار  »طريق 
(- مراكش) السعدية  حليمة  زنقة 

»طريق) إلى) مراكش املغرب«) (40000

محطة) العبيد  كدية  البيضاء) الدار 

مراكش) (40000 (- مراكش) افريقيا 

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((3 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)10059.

184I

CABINET BEN MOKHTAR

 THE GREAT HOSPITALITY

MAROC
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

CABINET BEN MOKHTAR

 Centre(d›Affaires(NOVA

 AFRICA. 40 Rue(Al(Banafsaj. 1er

 Etage(N°22. Vieille(Montagne ،

90020، TANGER(MAROC

 The(Great(Hospitality(Maroc

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي مركز 

األعما5 نوفا تفريكا 40 زنقة 

البنفسج املكأب رقم 4 املسأوى 0 

الجبل الكبير - 90040 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

130689

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) ((9

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 The (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.Great(Hospitality(Maroc

غرض الشركة بإيجاز):)-)األنشطة)
االستراد) (- بالأصميم) الخاصة 

 الأصدير
-)االستراد من تجل الأجارة

-)الأصميم.
مركز) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
األعما5 نوفا تفريكا)40)زنقة البنفسج)
الجبل) (0 املسأوى) (4 رقم) املكأب 

الكبير)-)90040)طنجة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
السيد غارميي طوماس):)50)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
50)حصة) (: السيد انس الخراص)

بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد غارميي طوماس عنوانه)ا))
باريس) (75015 لوكورب) زنقة  (37

فرنسا.
السيد انس الخراص عنوانه)ا))) 
الطابق) (( شارع بركان إقامة املحيط)
طنجة) (90000  1(8 رقم) الشقة  (5

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) لغليض  زينب  السيدة 
إقامة السوليتنان) (6 عمارة ك شقة)
م) ي  ح  الفأح  حي  الجريني  فوزي 

10150)الر2اط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((( بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)57619).
185I

ste(fiducieolympia

G H T BATEAU
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste(fiducieolympia
 1ER(ETAGE(N° 10 GROUPE 10

 RUE(DE(MARRAKECH(AGADIR،
80000، AGADIR(MAROC

G H T BATEAU شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

املسيرة الخضراء رقم )) املر�شي 

العيون - 70000 العيون. املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

43073

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (01

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 G H T (: اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها)

.BATEAU

غرض الشركة بإيجاز):)بيع  شراء)

لإلستهالك) املعدة  املنأجات  جميع 

الأصدير، اإلسأيراد) املعي�شي.)

لجميع املو د التي تز د مراكب الصيد)

الصيانة  املواد) اد ات  من  البحري 

الستهالكية.للبحارة٠.

شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
املر�شي) ((( رقم) الخضراء) املسيرة 

العيون)-)70000)العيون.)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: حسن) بنغماش  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد بنغماش حسن عنوانه)ا))
الدشيرة) رقم  (405 تموكاي زنقة) حي 

إنزكان.) (83000 إنزكان) الجهادية 

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد بنغماش حسن عنوانه)ا))
الدشيرة) رقم  زنقة  تموكاي  حي 
إنزكان) (83000 إنزكان) الجهادية 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((( االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)))0)/830).

186I

unifiscom

 MC DEVELOPPEMENT
PRIVE

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

unifiscom
 RES MIAMAR IMM C RDC N9
 CALIFORNIE(CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA(MAROC
 MC DEVELOPPEMENT PRIVE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي 6) محج 
مرس السلطان الطابق اال 5 انفا 

0006) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
541117

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( فبراير) (03
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 MC (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.DEVELOPPEMENT PRIVE
الأعليم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخاص.
6))محج) (: عنوان املقر االجأماعي)
انفا) اال 5  الطابق  السلطان  مرس 

0006))الدار البيضاء)املغرب.
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تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: نديل) غزالن  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) نديل  غزالن  السيدة 

 3( ايمير د) كاليفورني  اقامة جنان 

الدار) ((0150 الشق) عين  (3 شقة)

البيضاء)املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) نديل  غزالن  السيدة 

 3( ايمير د) كاليفورني  اقامة جنان 

الدار) ((0150 الشق) عين  (3 شقة)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

تبريل)))0))تحت رقم)1984)8.

187I

BENALI HAMDI

AKANTEX
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

BENALI HAMDI

 HAY(ERRAHMA(N°24 ، 73000،

dakhla MAROC

AKANTEX شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي السالم 

رقم 1078 الداخلة - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

((135

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (19

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.AKANTEX
إعادة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تد ير املنسوجات
املالبس) فرز  اسأيراد  تصدير 

املسأعملة
تنواع) جميع  اسأيراد  تصدير 

تلياف النسيج
بيع  شراء)مواد النسيج

تعما5 مأنوعة ت  إنشاءات.
حي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
السالم رقم)1078)الداخلة)-)73000 

الداخلة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 500 (: املخأار) العاقل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 500 (: سعيد) االندلو�شي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 500 (: املخأار) العاقل  السيد 

بقيمة)50.000)درهم.
 500 (: سعيد) االندلو�شي  السيد 

بقيمة)50.000)درهم.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) املخأار  العاقل  السيد 
39)شارع االمير موالي عبد هللا طنجة)

90000)طنجة املغرب.
سعيد) االندلو�شي  السيد 
 7 عنوانه)ا))كابي تينيينتي ارابا5 رقم)
بيسو ب ب ج بويرطا ا سبأة)51001 

سبأة اسبانيا.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) املخأار  العاقل  السيد 
39)شارع االمير موالي عبد هللا طنجة)

90000)طنجة املغرب
سعيد) االندلو�شي  السيد 
 7 عنوانه)ا))كابي تينيينتي ارابا5 رقم)
بيسو ب ب ج بويرطا ا سبأة)51001 

سبأة اسبانيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بأاريخ) الدهب  بوادي  االبأدائية 

غشت)))0))تحت رقم)))0)/70)1.

188I

nador conseil sarl au

PARA RIF EXCELLENCE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

PARA RIF EXCELLENCE شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي الحي 

الجديد، اقامة محسن، الطابق 

اال 5 رقم 01 بني انصار - 000)6 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(4637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) ((1

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 PARA (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

. RIF EXCELLENCE

اسأيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطبية  الأجميلية) املنأجات   2يع 

 املعدات الطبية  الجراحية  األجهزة)

الطبية.

الحي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

الطابق) محسن،) اقامة  الجديد،)

 6(000 (- انصار) بني  (01 اال 5 رقم)

الناظور املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيدة  ئام اهال5):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اهال5  السيدة  ئام 

 6(000 العربي بني انصار) حي ا الد 

الناظور املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) اهال5  السيدة  ئام 

 6(000 العربي بني انصار) حي ا الد 

الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور بأاريخ)1))شتنبر)

))0))تحت رقم)4419.

189I

AQUACOMPTE

 SWIWWROC

DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AQUACOMPTE

 N°74 RUE(ZERHOUN(N°4

 RESIDENCE(KAWTAR ، 20140،

CASABLANCA MAROC

 SWIWWROC

DEVELOPPEMENT شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 01) زنقة 

مصطفى املعاني الطابق 4 املكأب 

19 - 0400) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556381
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (30

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

مأبوعة) الشركة  تسمية 

بمخأصر) اإلقأضاء) عند 

 SWIWWROC (: تسميتها)

.DEVELOPPEMENT

تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العمارات.

عنوان املقر االجأماعي):)01))زنقة)

مصطفى املعاني الطابق)4)املكأب)19 

- 0400))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: السيد اشرف االدري�شي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد اشرف االدري�شي عنوانه)ا))

اقامة جنان البرنو�شي عمارة))))رقم)

13)شطر ب)))البرنو�شي)0610))الدار)

البيضاء)املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد اشرف االدري�شي عنوانه)ا))

اقامة جنان البرنو�شي عمارة))))رقم)

13)شطر ب)))البرنو�شي)0610))الدار)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838895.

190I

noureddinemahmouh

STE AL FARAH ZOUBIDA 
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

noureddinemahmouh
 BD(DERFOUFI 08 2EME(ETAGE
N06 ، 60000، OUJDA(MAROC

 STE AL FARAH ZOUBIDA 
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 Rue عنوان مقرها اإلجأماعي 

 Lieutnant Belhocin Emmeuble
El(Amri - 60000  جدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
39851

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (06
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE AL(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.FARAH ZOUBIDA
غرض الشركة بإيجاز):)-)اإلنعاش)

العقاري.)
العمليات) جميع  عامة   2صفة 
التي تدخل في موضوع الشركة  التي)

من شأنها تن تساهم في تنميتها
 Rue (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 Lieutnant Belhocin Emmeuble

El Amri - 60000) جدة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:
السيد بن احميدة العامري):)100 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

العامري) احميدة  بن  السيد 
تبو ظبي) زنقة  املسيرة  حي  عنوانه)ا))

رقم)3) 60000) جدة املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
العامري) احميدة  بن  السيد 
تبو ظبي) زنقة  املسيرة  حي  عنوانه)ا))

رقم)3) 60000) جدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((3 بأاريخ) بوجدة  الأجارية 

))0))تحت رقم)449).

191I

GLOBAL INVEST SOLUTIONS

PHARMACIE AVENZOAR
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL INVEST SOLUTIONS
شارع 11 يناير عملية األطل�شي عمارة 
س1 شقة رقم 7 مراكش ، 40070، 

مراكش املغرب
 PHARMACIE AVENZOAR

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي محاميد 4 
رقم 547 مراكش - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1(7319

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) ((1
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.PHARMACIE AVENZOAR
صيدلي) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بائع لالد ية بالأقسيط.

محاميد) (: عنوان املقر االجأماعي)
4)رقم)547)مراكش)-)40000)مراكش)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رتسما5 الشركة:)1.500.000 

درهم،)مقسم كالأالي:
السيد  لد تاعرابت كما5):)جميع)
 4 بمحاميد) الكانن  الأجاري  االصل 
رقم)547) املسجل بالسجل الأجاري)

رقم))8937)بقيمة)100)درهم.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
كما5) تاعرابت  السيد  لد 
 73 فيال) (9 محاميد) عنوانه)ا))
مراكش) (40000 مراكش) اسكجور 

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
كما5) تاعرابت  السيد  لد 
 73 فيال) (9 محاميد) عنوانه)ا))
مراكش) (40000 مراكش) اسكجور 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (13 الأجارية بمراكش بأاريخ)

))0))تحت رقم)137691.

19(I

MELIUS CONSULTING

.HILTI MAROC S.A
شركة املساهمة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

MELIUS CONSULTING
رقم 49 ، زنقة سعد إبن تبي  قاص ، 
الطابق الثاني ، مكأب رقم 3 تلزاس 

لورين، 0)01)، الدار البيضاء 
املغرب

HILTI MAROC S.A. شركة 
املساهمة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 6، طريق 
سيبرس ، عين السبع - 50)0) الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.50853
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بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
املؤرخ في)11)يوليوز)))0))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
السبع) عين  (، سيبرس) طريق  (،6»
املغرب«) البيضاء) الدار  ((0(50  -
الثانوية) الطريق  (، »آند سبارك) إلى)
1015)،)سيدي مؤمن،)-)0400))الدار)

البيضاء)املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838946.
193I

NOVA MODA II

NOVA MODA II
إعالن مأعدد القرارات

NOVA MODA II
املنطقة الصناعية اجزناية، القطعة 

58) ، 90000، طنجة املغرب
NOVA MODA II »شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة«
 عنوان مقرها االجأماعي: املنطقة 
الصناعية اجزناية، القطعة رقم 

58) - - طنجة املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.(6759

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
املؤرخ في))0)شتنبر)))0)

تم اتخاذ القرارات الأالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) االجأماعي  املقر  تحويل 
»طنجة،) بـ) من مقرها الحالي الكائن 
املنطقة الصناعية اجزناية،)القطعة)
إلى مقرها الجديد الكائن) (»(58 رقم)
املنطقة) الر2اط،) طريق  »طنجة،) بـ)
رقم) القطعة  اجزناية،) الصناعية 

.»(15
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تجديد ثقة تسيير الشركة في السيد)
محمد لغمو�شي،)بصفأه مسير  حيد)
(،»NOVA MODA II SARL«(لشركة
 ذلك ملدة غير محد دة.)تلزم الشركة)
في جميع معامالتها بالأوقيع الوحيد)
محمد) السيد  الشريك  للمسير 

لغمو�شي.

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
مايلي:)تحيين  إعادة صياغة القانون)

مجموع) ليشمل  للشركة  األسا�شي 

الأغييرات الجديدة.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

على) ينص  الذي  (:0 رقم) بند 

تحيين  إعادة صياغة النظام) مايلي:)

األسا�شي بالكامل

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((0 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)57553).

194I

ALISSONE CONSULTING

 PROVOST MOROCCO

S.A.R.L.AU
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALISSONE CONSULTING

 310Angle(BD(Omar(Riffi(Et(La

 Liberte(CASABLANCA، 20120،

CASABLANCA MAROC

 Provost Morocco S.A.R.L.AU

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 10، شارع 

الحرية الطابق 3 شقة 5 الدار 

البيضاء - 0)01) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

546945

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) ((0

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.Provost Morocco S.A.R.L.AU
غرض الشركة بإيجاز):))

بأعما5) املأعلقة  الخدمات  جميع 
مكأب الأصميم،)

االستشارات  الدراسات) تقديم 
امللفات) املخططات  إنأاج   إعداد 
مجموعة) شركات  لصالح  الفنية 
الخصوص) PROVOST) على  جه 
 PROVOST DISTRIBUTION(شركة

S.A.S
بهذه) املأعلقة  الخدمات  جميع 
األنشطة  على  جه الخصوص تأجير)

املكاتب،
ت ) اإلدارية  املعامالت  جميع 
املالية،) ت   الأجارية  ت   الصناعية 
قد) املنقولة،) التي  غير  ت   املنقولة 
بشكل مباشر ت  غير مباشر،) تأعلق،)
تغراض) بأية  ت   الشركة  بغرض 
في) املساهمة  صلة،) ذات  ت   مماثلة 
الأجارية،) جميع األعما5 الصناعية،)
املالية،)العقارية التي تمكن من تعزيز)
املأعلقة) املعامالت  نشاطها  جميع 
بشكل مباشر ا  غير مباشر باألشياء)

 املنأوجات املذكورة تعاله.
جميع) في  الشركة  مشاركة 
املصالح) مجموعات  ت   الشركات 
االقأصادية ت  الشركات املغر2ية ت )
الفرنسية ت  األجنبية التي تم إنشاؤها)
ت  التي سيأم إنشاؤها،) التي قد تكون)
مرتبطة،)بشكل مباشر ت  غير مباشر،)
بغرض الشركة ت  بأي تغراض مماثلة)
على  جه الخصوص) ت  ذات صلة،)
الشركات) ت   املجموعات  بالشركات،)
التي من املحأمل تن يساهم غرضها)
بأي) في تحقيق غرض الشركة  هذا،)
 سيلة،) ال سيما عن طريق املساهمة)
ت  الشتراك ت  شراء)األسهم ت  األسهم)
ت ) االندماج  ت   األر2اح  حصص  ت  
ت ) الأجميع  ت   املشترك  املشر ع 

الأحالف ت  شراكة)».)
(،10 (: االجأماعي) املقر  عنوان 
شارع الحرية الطابق)3)شقة)5)الدار)
البيضاء) الدار  ((01(0 (- البيضاء)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 PROVOST الشركة)

بقيمة) (DISTRIBUTION : 1000

100)درهم.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

 PROVOST الشركة)

 au Parc((عنوانه)ا(DISTRIBUTION

 du(Ferrain(-(Allée(Gustave(Eiffel

 59960 NEUVILLE EN FERRAIN

 59960 NEUVILLE EN FERRAIN

.France

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

 M o n s i e u r السيد)))

 Franck,( Pierre,( Raymond

 Rue de(,1(((عنوانه)ا(MONOYEZ

 Linselles( 59117,( Wervicq( Sud

59117 Wervicq Sud France

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

يونيو)))0))تحت رقم)8041)8.

195I

ENERGYSING PRO

ENERGYSING PRO
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

ENERGYSING PRO

شارع األمير موالي عبد هللا ، إقامة 

توفيق رقم 4) شقة رقم 11 الطابق 

3 طنجة ، 90000، طنجة املغرب

ENERGYSING PRO شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع األمير 

موالي عبد هللا ، إقامة توفيق رقم 

4) شقة رقم 11 الطابق 3 طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

118(43



عدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0))الجريدة الرسمية   18856

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( شتنبر) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):

محمد بن علي) )ة)) تفويت السيد)

تصل) من  اجأماعية  حصة  (144

سارة) )ة)) حصة لفائدة السيد) (144

الشياضمي بأاريخ)15)شتنبر)))0).

تبو) محمد  )ة)) السيد) تفويت 

اجأماعية من) حصة  (144 حسوس)

)ة)) حصة لفائدة السيد) (144 تصل)

شتنبر) (15 بأاريخ) الشياضمي  سارة 

.(0((

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) ((3 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)10398.

196I

)مانا جمنت اند كونسيلأينغ

أزرقان كار
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

مانا جمنت اند كونسيلأينغ

19,شارع جبل هبري ,امز رن ، 

50))3، الحسيمة املغرب

تزرقان كار شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

لبنان ، إمز رن - 50))3 الحسيمة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3855

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (05

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها):)تزرقان)

كار.

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات د ن سائق.

شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
الحسيمة) (3((50 (- إمز رن) (، لبنان)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 500.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 (.000 (: تزرقان) الياس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 1.500 (: ازرقان) احمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 1.500 (: ازرقان) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) تزرقان  الياس  السيد 
 3((50 امز رن) لبنان  شارع  (59

الحسيمة املغرب.
عنوانه)ا)) ازرقان  احمد  السيد 
حي ايت مو�شى  اعمر امز رن)50))3 

الحسيمة املغرب.
عنوانه)ا)) ازرقان  محمد  السيد 
 3((50 امز رن) لبنان  شارع  (69

الحسيمة املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) تزرقان  الياس  السيد 
 3((50 امز رن) لبنان  شارع  (59

الحسيمة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بأاريخ) بالحسيمة  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)748.
197I

le(partenaire(fiscal

 SOCIETE BRIQUETERIE
SAMARRA

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تحويل املقر االجأماعي للشركة

le(partenaire(fiscal
49 شارع عمر الخطاب طابق 3 رقم 

6 عمارة البركة، 90000، طنجة 
املغرب

 SOCIETE BRIQUETERIE
SAMARRA شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي ساحة 
املدينة ,إقامة النهضة , املكأب 1 - 

90000 طنجة املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.48637

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تم تحويل) ((0(( ماي) ((0 املؤرخ في)
املقر االجأماعي الحالي للشركة من)»)
ساحة املدينة),إقامة النهضة),)املكأب)
 1« إلى) املغرب«) طنجة  (90000  -  1
)العوامة)) دايموس) بريكوتري  شارع 
 90000  -  1((39 البريد) صند ق 

طنجة املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((1 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)57581).

198I

CANOCAF SARL

SA-MO-MA
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 فاة شريك

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،6(000 ،الناظور

MAROC
SA-MO-MA شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي حي الهام 
بن طيب - 53))6 دريوش املغرب.

 فاة شريك
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.13((5
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تم اإلعالم) يناير) ((5 املؤرخ في)
بوفاة الشريك محمد امزيان حسان)
(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه   توزيع 

لرسم اإلراثة املؤرخ في)18)ماي)019) 
بالشكل األتي):

 80 (، حسان) احمد  السيد)ة))
حصة.

 80 (، بزيان) فاطمة  السيد)ة))
حصة.

 60 (، كر م) طوسة  السيد)ة))

حصة.
 (0 (، حسان) راضية  السيد)ة))

حصة.

 (0 (، حسان) كريمة  السيد)ة))

حصة.

 (0 (، حسان) فاطمة  السيد)ة))

حصة.

 (0 (، حسان) سومية  السيد)ة))

حصة.
 40 (، حسان) رشيد  السيد)ة))

حصة.

 40 (، حسان) محمد  السيد)ة))

حصة.

 40 (، حسان) ايوب  السيد)ة))

حصة.

 40 (، حسان) السيد)ة)) ائل 

حصة.

 40 (، حسان) حذيفة  السيد)ة))

حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور بأاريخ)08)مارس)

))0))تحت رقم)387.

199I

JURIS LEGAL

SOBENTRIP
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

JURIS LEGAL

 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,

 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SOBENTRIP شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي )8، زنقة 

سمية إقامة شهرزاد 1، الطابق 

3، رقم 13 - 0000) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556(61



18857 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (05

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.SOBENTRIP

تطوير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقارات.
عنوان املقر االجأماعي):))8،)زنقة)

الطابق) (،1 شهرزاد) إقامة  سمية 
الدار البيضاء) ((0000  -  13 رقم) (،3

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:

خالد) محمد  املهدي  السيد 

بنسعيد):)50)حصة بقيمة)100)درهم)

للحصة.

 50 (: السيد محمد شكير بنسعيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

خالد) محمد  املهدي  السيد 

تجزئة) ((4 عنوانه)ا)) بنسعيد 

عين) الكبير  الحزام  شارع  مشيشية 

الذئاب)0000))الدار البيضاء)املغرب.

بنسعيد) شكير  محمد  السيد 

مدينة) بيال  تجزئة  (8 عنوانه)ا))

البيضاء) الدار  ((0000 كاليفونيا)

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

خالد) محمد  املهدي  السيد 

تجزئة) ((4 عنوانه)ا)) بنسعيد 

عين) الكبير  الحزام  شارع  مشيشية 

الذئاب)0000))الدار البيضاء)املغرب

بنسعيد) شكير  محمد  السيد 

مدينة) بيال  تجزئة  (8 عنوانه)ا))

البيضاء) الدار  ((0000 كاليفونيا)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)-.

(00I

MACOSIS CONSULTING

BENCLEAN
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MACOSIS CONSULTING

 RCE(ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD

 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC

BENCLEAN شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

االسراء عمارة 154 حي االمل طريق 

صفر  - 30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.58185

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

))0))تقرر حل) )))شتنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)

مبلغ) (BENCLEAN الوحيد) الشريك 
درهم  عنوان) (100.000 رتسمالها)

مقرها اإلجأماعي شارع االسراء)عمارة)

154)حي االمل طريق صفر )-)30000 

صعو2ات) (: (5 نتيجة  املغرب  فاس 

مالية.

شارع) ب  الأصفية  مقر  حدد    

حي االمل طريق) (154 عمارة) االسراء)

صفر )-)30000)فاس املغرب.)

  عين:

بنسعيد) السالم  عبد  السيد)ة))

هلندا) (99000 هولندا)  عنوانه)ا))

هلندا كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((3 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)))3910/0.

(01I

CANOCAF SARL

SA-MO-MA
إعالن مأعدد القرارات

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،6(000 ،الناظور

MAROC
SA-MO-MA »شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة«
 عنوان مقرها االجأماعي: حي الهام 
بن طيب - 53))6 دريوش املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.13((5
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
تم اتخاذ) ((0(( يناير) ((5 املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 

مايلي:)املوافقة على تبرع الحصص
على) ينص  الذي  (:0( رقم) قرار 

مايلي:)تعيين مسير جديد
على) ينص  الذي  (:03 رقم) قرار 
االسا�شي) القانون  مالئمة  مايلي:)

للشركة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
على) ينص  الذي  (:7;6 رقم) بند 
السادة تحمد حسان،)حسان) مايلي:)
حذيفة،)حسان تيوب،)حسان رشيد)
بزيان) كر م،) طوصة   السيدات 
حسان) فاطمة،) حسان  فاطمة،)
حسان) كريمة،) حسان  راضية،)
سومية من جهة  السادة حسان عبد)
العزيز،)حسان محمد  حسان  ائل)

من جهة تخرى.
على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 
عبد) حسان  السادة  تعيين  مايلي:)
العزيز،)حسان محمد)،)حسان  ائل،)

كمسـيرين للـشـركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور بأاريخ)08)مارس)

))0))تحت رقم)387.

(0(I

HACHIM ALUM

HACHIM ALUM
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HACHIM ALUM

 Rue(Goulmima, Résidence(Le

 Louvre(N°653 Etg 4 Appt(N°11,

 Quartier Bourgogne Casablanca

 ، 20300، CASABLANCA

MAROC

HACHIM ALUM شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

كلميمة اقامة لوفر رقم 653 الطابق 

4 شقة رقم 11 الدار البيضاء - 

0000) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

554661

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (((

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.HACHIM ALUM

نجار) (• (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األملنيوم  الفوالذ املقا م للصدت

الفوالذ) الثني  القص  تعما5  (•

اإلنشائية  صناعة الغاليات  اللحام.

•)اإلنشاءات  الأصنيع  التسويق)

املعدني.
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شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

653)الطابق) كلميمة اقامة لوفر رقم)

(- البيضاء) الدار  (11 رقم) شقة  (4

0000))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: ملهامر) سفيان  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ملهامر  سفيان  السيد 

 (0300 الرياض) 16حي  بلوك) (147

اسفي املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ملهامر  سفيان  السيد 

 (0300 الرياض) حي  (16 بلوك) (147

اسفي املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)836797.

(03I

حسام الدين

بحيري لوجستك
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

حسام الدين
شارع بن عبد الرحمان الطابق اال 5 
رقم 1 قرب صيدلية باب الأوت ، 

93000، تطوان املغرب

بحيري لوجسأك شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع جبل 

صفر  اقامة السالم بلوك 3 الطابق 

4 شقة 11 تطوان 93000 تطوان 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(45(9

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تم تعيين) ((019 مارس) ((( املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة))ازهرة)

لبنى كمسير  حيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تبريل) (08 بأاريخ) بأطوان  االبأدائية 

019))تحت رقم)14101.

(04I

FIDUBROU

BSLT IMMO INVEST
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBROU

 RES(AL(AMANE(GH 22 IMM179

 APPT 10 1ER(ETG(AIN(SEBAA

 CASABLANCA، 20253،

CASABLANCA MAROC

BSLT IMMO INVEST شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 147 شارع 

املقا مة اقامة افا الطابق ) الشقة 

)) - 0300) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556145

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (16

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 BSLT (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.IMMO INVEST

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري)-)مأاجرة)-)اسأيراد  تصدير.

 147 (: االجأماعي) املقر  عنوان 

 ( الطابق) افا  اقامة  املقا مة  شارع 

البيضاء) الدار  ((0300  -  (( الشقة)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد بن سلطانة سعيد):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

سعيد) سلطانة  بن  السيد 

ح) ح  ا  بلوك  (3 ممر) (11 عنوانه)ا))

6100))برشيد املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

سعيد) سلطانة  بن  السيد 

ح) ح  ا  بلوك  (3 ممر) (11 عنوانه)ا))

6100))برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)6)8386.

(05I

WAY CONSEIL

LES JARDINS D›ASNOUSS
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 LES JARDINS D›ASNOUSS

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي زينة 

بيزنيس مركز شارع مسليم تجزيئة 

بكار الطابق 3 شقة 14 باب دكالة - 

40160 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1(9817

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (13

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 LES (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.JARDINS D’ASNOUSS

اإلقامة) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

السياحية  غيرها من تماكن اإلقامة)

قصيرة األجل:)بيت الضيافة

-)إدارة اإليجارات.

زينة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

تجزيئة) مسليم  شارع  مركز  بيزنيس 

(- باب دكالة) (14 3)شقة) بكار الطابق)

40160)مراكش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي):

 PATRICK,( MAURICE, السيد)

 CLAUDE MONNOT : 1.000

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

 PATRICK,( MAURICE, السيد)

عنوانه)ا)) (CLAUDE MONNOT

غمات) مركز  قيادة  الحسنية  د ار 

40040)مراكش املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

 PATRICK,( MAURICE, السيد)

عنوانه)ا)) (CLAUDE MONNOT

غمات) مركز  قيادة  الحسنية  د ار 

40040)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((6 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139731.

(06I



18859 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

FUDICAIRE ISMAILI

FOUNDR AGENCY
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي الأقدم بلوك ) رقم 07 السمارة ، 

ES-SMARA MAROC ،7(000
FOUNDR AGENCY شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي حي الفأح 
زنقة شالة رقم 04 مكرر السمارة - 

000)7 السمارة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(767

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (16
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.FOUNDR AGENCY
تعما5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الأصوير الفوتوغرافي.
عنوان املقر االجأماعي):)حي الفأح)
(- مكرر السمارة) (04 زنقة شالة رقم)

000)7)السمارة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 334 (: سعود) شيماء) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
السيد عبد الرحمان سكري):)333 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 333 (: البوحيد) السيد مصطفى 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) سعود  شيماء) السيدة 
 7(000 السمارة) (04 زنقة شالة رقم)

السمارة املغرب.

سكري) الرحمان  عبد  السيد 
عنوانه)ا))حي موالي رشيد مجموعة)
 (0000 البيضاء) (47 19)رقم) زنقة) (6

البيضاء)املغرب.
البوحيد) مصطفى  السيد 
عنوانه)ا))حي املنصور الذهبي زاكورة)

47900)زاكورة املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سعود  شيماء) السيدة 
 7(000 السمارة) (04 زنقة شالة رقم)

السمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالسمارة بأاريخ))))شتنبر)

))0))تحت رقم)))0)/157.

(07I

FIDCOM SAHARA

 ENTREPRISE MOURHIR
ALUM

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDCOM SAHARA
شارع الطبراني حي الوحدة 01 رقم 

0) العيون ، 70000، العيون 
املغرب

 ENTREPRISE MOURHIR ALUM
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

الوفاق بلوك ت رقم 1035 العيون - 
70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
4(943

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (06
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)
.ENTREPRISE MOURHIR ALUM

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
األليمينيوم  البناء.

تجزئة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
(- العيون) (1035 الوفاق بلوك ت رقم)

70000)العيون املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: مغير) لحسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) مغير  لحسن  السيد 
سيدي) ((9 رقم) (( السعادة) تجزئة 
الدار) ((0000 البيضاء) معر ف 

البيضاء)املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) مغير  لحسن  السيد 
سيدي) ((9 رقم) (( السعادة) تجزئة 
الدار) ((0000 البيضاء) معر ف 

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (09 االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)719).

(08I

RIVE DROITE CONSULTING

ASL IMMOBILIER
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

RIVE DROITE CONSULTING
 RES VERTE AV MED V 114

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER
MAROC

ASL IMMOBILIER شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
موالي إسماعيل، إقامة موالي 

إسماعيل رقم ))، الطابق 5 رقم 19 
- 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(56130

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (18

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 ASL (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.IMMOBILIER

غرض الشركة بإيجاز):

)•)شراء) 2يع جميع األرا�شي،) كل)

للبناء،) املوجهة  ت   املبنية  األمالك 

املخصصة) البنايات  جميع   تشييد 

لجميع االسأعماالت بهدف بيعها ت )

كرائها.)اإلنعاش العقاري بشكل عام،)

 بشكل خاص،)شراء)األرا�شي العارية)

يأعين) قديمة  بنايات  تضم  التي  ت  

قصد تجزيئها) إصالحها  /ت  هدمها،)

تجزيء)  تجهيزها  2نائها قبل بيعها،)

جميع األرا�شي  كراء)العقارات.

األمالك) جميع  شراء) 2يع  (•

املنقولة ت  العقارية ت  العمولة.

األد ات،) تنواع  جميع  اسأيراد  (•

 املواد  الأوابع التي لها عالقة بهذا)

النشاط.

العمليات) جميع  (: عام)  بشكل 

الأجارية  الصناعية  املالية،)

باملنقوالت، العقارية)  املأعلقة 

املرتبطة بشكل مباشر ت  غير مباشر)

بأحد املواضيع املذكورة تعاله،) التي)

من شأنها تن تسهم في تطوير الشـركـة.

شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

موالي) إقامة  إسماعيل،) موالي 
إسماعيل رقم)))،)الطابق)5)رقم)19 

- 90000)طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
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 450 (: شـعـيـب) سـارة  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 450 (: شـعـيـب) مـريـام  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 HDF الشركة)
حصة) (CONSTRUCTION : 100

بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) شـعـيـب  سـارة  السيدة 
 59(73 (،15 شارع كليمونصون رقم)

فريأان فرنسا.
السيدة مـريـام شـعـيـب عنوانه)ا))
 59(73  15 كليمونصونرقم) شارع 

فريأان فرنسا.
 HDF الشركة)
 1(8 عنوانه)ا)) (CONSTRUCTION
دينان) (59((0 فيالرس) دي  شارع 

فرنسا.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
شعيب) دانييل  بـر نو  السيد 
 15 كليمونصونرقم) شارع  عنوانه)ا))

73)59)فريأان فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((8 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)7888.
(09I

GROUPE OUASTI TRANSACTION (G. O T (

SARL

 GROUPE OUASTI
 TRANSACTION G.O.T

SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

 GROUPE OUASTI
TRANSACTION (G. O(T (SARL
 BD LT BELHOUSSINE PROP
 MOUKTAB(NAJAH(OUJDA ،

60000،  جدة املغرب
 GROUPE OUASTI

 TRANSACTION G.O.T SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة
 BD عنوان مقرها اإلجأماعي 
 LT BELHOUSSINE PROP

 MOUKTAB(NAJAH(OUJDA -

60000  جدة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.36417

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(1 فبراير) ((4 في) املؤرخ 

املصادقة على):

محمد  سطي) )ة)) تفويت السيد)

تصل) من  اجأماعية  حصة  (170

)ة))جما5) 340)حصة لفائدة السيد)

 سطي بأاريخ)4))فبراير)1)0).

محمد  سطي) )ة)) تفويت السيد)

170)حصة اجأماعية من تصل)340 

يوسف) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

 سطي بأاريخ)4))فبراير)1)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) ((1 بأاريخ) بوجدة  الأجارية 

))0))تحت رقم)786).

(10I

CONSEIL ASSISTANCE PME

RYAD TIBA
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجارية ت  شعار)

CONSEIL ASSISTANCE PME

 3Rue sidi bennour résidance

 zahra Ain borja Casablanca

 Appt(N° 15 3eme(étage، 20550،

Casablanca Maroc

RYAD TIBA »شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد«

 عنوان مقرها االجأماعي: 94) 

الزنقة 5 تجزئة املوحدين الطابق 

االر�شي محل رقم )1 الحزام الكبير 

الدار البيضاء - 0570) الدار 

البيضاء املغرب.

»إضافة تسمية تجارية ت  شعار«
رقم الأقييد في السجل الأجاري:)

.554431

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
تقرر) ((0(( شتنبر) (08 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة  هو:

مقهى رياض طيبا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (0 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)49)838.

(11I

ERRIFAI MOHAMMED

FRA-MA-AND-HYDRO-

SYSTEM POUR-TANNERIES
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

ERRIFAI MOHAMMED

 RCE(MAKKA(MOKARAMA(N°7

 APPT(N°10 RUE(SIOUL(HAY

 OUAFAE 2 ROUTE(SEFROU ،

30000، فاس املغرب

FRA-MA-AND-HYDRO-

 SYSTEM POUR-TANNERIES

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 

7 زنقة عمان طريق عين شقف - 

30000 فاس املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.47083

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تقرر) ((0(( غشت) (18 في) املؤرخ 

FRA-MA-AND-HYDRO- حل)

 SYSTEM POUR-TANNERIES

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)

رتسمالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها) درهم  عنوان  (100.000
زنقة عمان طريق) (7 اإلجأماعي رقم)

املغرب) فاس  (30000 (- عين شقف)

بسبب) الكامل  اللأوقف  نتيجة 

فير س كور نا.

  عين:

سير ن) ما ريسيو  السيد)ة))

 عنوانه)ا))كاسأل فرانكو دي سوطو)

دي سوطو ايطاليا كمصفي) (00000

)ة))للشركة.

  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)

رقم) ))0)) في  غشت) (18 بأاريخ)

(- شقف) عين  طريق  عمان  زنقة  (7

30000)فاس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (16 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)))3804/0.

(1(I

مكأب الأوثيق العصري بمراكش االسأاذ جما5)

محدا

COP INVEST
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

مكأب الأوثيق العصري بمراكش 

االسأاذ جما5 محدا

زا ية شارع محمد السادس  طريق 
تاركة اقامة كار لين الطابق اال 5 

الشقة رقم 1 ,) جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

COP INVEST شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها االجأماعي مراكش 

امللك املسمى الأوفيق 34 ) املأجر 

رقم 7 شارع اسفي املكان املسمى 

ابراهيم ابراهيم 40000 مراكش 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.79407

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تمت) ((0(( يونيو) (15 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  الأالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

 LA COMMUNICATION

 DIGITALE

 EVALUATION DES BIENS

.IMMEUBLES

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) ((6 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139748.

(13I
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 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

FADAE EUROPA
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

FADAE EUROPA شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي : الطابق 
األر�شي املحل رقم 1 تجزئة املنتزة 
قطعة رقم )4ب طريق مكناس - 

30000 فاس املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.61073

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر) ((0(( يوليوز) (16 في) املؤرخ 
شركة ذات) (FADAE EUROPA حل)
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 
 100.000 رتسمالها) مبلغ  الوحيد 
اإلجأماعي) مقرها  درهم  عنوان 
تجزئة) (1 الطابق األر�شي املحل رقم)
املنتزة قطعة رقم))4ب طريق مكناس)
- 30000)فاس املغرب نتيجة الفالس)

الشركة.
  عين:

العز زي) ادريس  السيد)ة))
59)شارع موالي عبد هللا)  عنوانه)ا))
 30000 بورمانة) (( الطابق) (3 الشقة)

فاس املغرب كمصفي))ة))للشركة.
  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)
))0)) في الطابق) يوليوز) (16 بأاريخ)
املنتزة) تجزئة  (1 رقم) املحل  األر�شي 
(- مكناس) طريق  )4ب  رقم) قطعة 

30000)فاس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)))0)/3151.
(14I

ETS COMPTA HOUSE

 BEST OF MOROCCO
CAMPS

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

 BEST OF MOROCCO CAMPS
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 5) حي 
املسيرة خنيفرة - 54000 خنيفرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

4549
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (0(
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 BEST (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.OF MOROCCO CAMPS
-مطعم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الحفالت  تنضيم) -تموين   ايواء)
(- السياحية  الرياضية) الجوالت 

مرشد سياحي.
 (5 رقم) (: عنوان املقر االجأماعي)
حي املسيرة خنيفرة)-)54000)خنيفرة)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 600.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
(: يوسف) موالي  ا خي  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  ((.000

للحصة.
السيد ا خي موالي حفيد):)000.) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
(: اللة) عبد  موالي  ا خي  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  ((.000

للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

يوسف) موالي  ا خي  السيد 
املو) ((1 رقم) املسيرة  حي  عنوانه)ا))
خنيفرة) (54000 خنيفرة) اغريبن 

املغرب.
حفيد) موالي  ا خي  السيد 
دهبي) احمد  موالي  حي  عنوانه)ا))
 54000 ريساني) (01 عبد العزيز رقم)

خنيفرة املغرب.
اللة) عبد  موالي  ا خي  السيد 
املو) ((1 رقم) املسيرة  حي  عنوانه)ا))
خنيفرة) (54000 خنيفرة) اغريبن 

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
يوسف) موالي  ا خي  السيد 
املو) ((1 رقم) املسيرة  حي  عنوانه)ا))
خنيفرة) (54000 خنيفرة) اغريبن 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
)))شتنبر) االبأدائية بخنيفرة بأاريخ)

))0))تحت رقم)419.

(15I

 MOGADOR(موكاد ر تسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

ديش بوست ميلتيسيرفيس
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

موكاد ر تسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم ) حي باب دكالة شارع  اد 
املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 44000، 
الصويرة املغرب

ديش بوست ميلأيسيرفيس شركة 
ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي مساكنة 
لدى شركة »موكاد ر بيزنيس سونطر 

» الكائن بالشقة بالطابق الثاني 
تجزئة البحيرة رقم 450-5 شارع 

العقبة الصويرة - 44000 الصويرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6335

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (07

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

ديش) (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

بوست ميلأيسيرفيس.
غرض الشركة بإيجاز):)-1))مقا 5)

في األشغا5 العامة  البناء)-)-)))تاجر)

اللوازم املكأبية بالأقسيط-)-3))تاجر)

بصفة عامة..

مساكنة) (: عنوان املقر االجأماعي)

لدى شركة)»موكاد ر بيزنيس سونطر)

الثاني) بالطابق  بالشقة  الكائن  («

شارع) (450-5 رقم) البحيرة  تجزئة 

الصويرة) (44000 (- العقبة الصويرة)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد محمد الديش):)750)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد عبد العاطي بوسيدة):)50) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الديش  محمد  السيد 

الحنشان) احساين  الحاج  ايت  حي 

الصويرة)44000)الصويرة املغرب.

بوسيدة) العاطي  عبد  السيد 

الحنشان) (1 الزا ية) حي  عنوانه)ا))

الصويرة)44000)الصويرة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الديش  محمد  السيد 

الحنشان) احساين  الحاج  ايت  حي 

الصويرة)44000)الصويرة املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالصويرة بأاريخ)6))شتنبر)

))0))تحت رقم)361.
(16I

BUREAU ESSOUFYANI

CHBIKI MULTISERVICES
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE(MAROC

CHBIKI MULTISERVICES شركة 
ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي الحي 

الحجري زنقة )1 رقم 85 - 70000 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
43063

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (((
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.CHBIKI MULTISERVICES
تشغا5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
شراء) 2يع  توزيع) النظافة،)
قطع) مخألف   تصدير  اسأيراد 
العر2ات  اآلليات  السيارات،) غيار 
مقا 5 تعما5 ت  إنشاءات مخألفة،)
السيارات) بيع  شراء) (، الخردة) بيع 
املباني) إنشاء) (، املسأعملة  الجديدة)
اعما5) السكنية،) السكنية  غير 
تعما5 الأبليط) الدهانات  الديكور،)
إنأاج  شراء) األرضيات،)  معالجة 

تجل) من  املنأجات  املواد   2يع 
النجارة) تعما5  السباكة،) البناء،)
اإلنشاءات) الخشب  املعادن،) من 
الكهر2اء) املخألفة،)  الأجهيزات 
توريد  تركيب) املنزلية  الصناعية،)
تي نظام للمراقبة بالفيديو،)الأجارة)
االسأيراد  الأصدير،)شراء) (، العامة)
تنواع) جميع  اسأيراد  تصدير   2يع 
السلع الغذائية  منأجات الأنظيف)
 الشاي)-)شراء) 2يع  اسأيراد الزيأون)
تعشاب  توابل  حبوب)  مشأقاته 
بيع  اسأيراد) شراء) (-  2قوليات)
الخضار  الفاكهة  املواد)  تصدير 
شراء) 2يع  اسأيراد) (- الزراعية)
عطور) (، تحذية) املالبس،)  تصدير 
نسجية) بخور  مالحف  منأجات  (،
النقل) (- مأنوعة) تعما5  خدمات  (-
نقل) السياحي،) النقل  الشخ�شي،)
البضائع على الحساب الخاص،)نقل)
البضائع لحساب الغير،)النقل املحلي)
من) املبرد.....) غيرها  النقل   الد لي،)

الخدمات األخرى.
الحي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 70000  -  85 رقم) (1( الحجري زنقة)

العيون املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: اشبيكي) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) اشبيكي  سعيد  السيد 
خط) حي  (((6 رقم) الشا ية  زنقة 

الرملة))0 70000)العيون املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اشبيكي  سعيد  السيد 
خط) حي  (((6 رقم) الشا ية  زنقة 

الرملة))0 70000)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((3 االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)18)4.

(17I

ائأمانية يوسف البشاري مرتين

OASIS LIXA
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

ائأمانية يوسف البشاري مرتين

شارع الحسن الثاني عمارة لأوليب 

الطبق األ 5 رقم 3 العرائش ، 

000)9، العرائش املغرب

OASIS LIXA شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

الوفاء رقم 1)) - 000)9 العرائش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6933

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (04

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 OASIS(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.LIXA

غرض الشركة بإيجاز):)

محطات) جميع  تشغيل  ادارة  (•

الوقود

الوقود  الزيوت) بيع  توزيع  (•

 التشحيم  جميع املنأجات املشأقة)

منه

•)انشاء)ملعب الترفيه لألطفا5

ريا�شي) سباحة  حوض  بناء) (•

انواع املعدات) تأجير جميع  ترفيهي،)

مناطق) للرياضة،) انشاء) الكهر2ائية 

الكارتينج) العاب  ترفيهية،) تحريك 

 االلعاب الرياضية،) استراد معدات)

اهداف) لصالح  اد ات  مواد  ا  

الشركة

ذات) القدم  كرة  مالعب  بناء) (•

العشب الصناعي

الطالء) كرات  انشاء) (•

الترفيهية.

اشكاله،) بكافة  مطعم  انشاء) (•
باي) مشاركة  ا   مصلحة  اكتساب 
 سيلة في اي عمل ا  اي شركة مأابعة)
ا ) صلة،) ذات  ا   مماثلة  اغراض 
بشكل عام جميع العمليات،)املنقولة)
الأجارية،) الصناعية،) العقارية،)
الأمثيل  العمولة  السمسرة التي قد)
تكون مرتبطة بشكل مباشر باألشياء)
املحددة اعاله ا  التي قد تعزز تطور)

الشركة.
تجزئة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
العرائش) (9(000  -  ((1 رقم) الوفاء)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 500 (: زهرة) ابوسمداي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
130)حصة) (: السيد افردن حمزة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 (50 (: خديجة) افردن  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 1(0 (: اسماء) افردن  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 500 (: زهرة) ابوسمداي  السيدة 

بقيمة)100)درهم.
130)بقيمة) (: السيد افردن حمزة)

100)درهم.
 (50 (: خديجة) افردن  السيدة 

بقيمة)100)درهم.
 1(0 (: اسماء) افردن  السيدة 

بقيمة)100)درهم.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
زهرة) ابوسمداي  السيدة 
 ((1 رقم) الوفاء) تجزئة  عنوانه)ا))

000)9)العرائش املغرب.
عنوانه)ا)) حمزة  افردن  السيد 
 9(000  ((1 رقم) الوفاء) تجزئة 

العرائش املغرب.
السيدة افردن خديجة عنوانه)ا))
 1 عمارة) (3 بلوك) البحر  باب  مركب 
طنجة) (90000  10 رقم) (1 الطابق)

املغرب.
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عنوانه)ا)) اسماء) افردن  السيدة 
 9(000  ((1 رقم) الوفاء) تجزئة 

العرائش املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حمزة  افردن  السيد 
 9(000  ((1 رقم) الوفاء) تجزئة 

العرائش املغرب
السيدة افردن خديجة عنوانه)ا))
 1 عمارة) (3 بلوك) البحر  باب  مركب 
طنجة) (90000  10 رقم) (1 الطابق)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالعرائش بأاريخ)3))يونيو)

))0))تحت رقم)691.
(18I

ERRIFAI MOHAMMED

AUTO ECOLE PLUS
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

ERRIFAI MOHAMMED
 RCE(MAKKA(MOKARAMA(N°7

 APPT(N°10 RUE(SIOUL(HAY
 OUAFAE 2 ROUTE(SEFROU ،

30000، فاس املغرب
AUTO ECOLE PLUS شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 77 
شارع الزرقطوني زنقة الشريف 
االدري�شي - 30000 فاس املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.37(59
الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
))0))تقرر حل) 3))غشت) املؤرخ في)
ذات) شركة  (AUTO ECOLE PLUS
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 
 1(0.000 رتسمالها) مبلغ  الوحيد 
درهم  عنوان مقرها اإلجأماعي رقم)
شارع الزرقطوني زنقة الشريف) (77
املغرب) فاس  (30000 (- االدري�شي)
نتيجة الملنافسة الشرسة في امليدان)

 تراكم املديونية على الشركة.

  عين:

العما5) حميد  السيد)ة))

 عنوانه)ا))07)الحامية الزيات الد ح)

)ة)) كمصفي) املغرب  فاس  (30000

للشركة.

  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)

 77 ))0)) في رقم) 3))غشت) بأاريخ)

الشريف) زنقة  الزرقطوني  شارع 

االدري�شي)-)30000)فاس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (13 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)))3753/0.

(19I

ERRIFAI MOHAMMED

AJAWI COF

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

ERRIFAI MOHAMMED

 RCE(MAKKA(MOKARAMA(N°7

 APPT(N°10 RUE(SIOUL(HAY

 OUAFAE 2 ROUTE(SEFROU ،

30000، فاس املغرب

AJAWI COF شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم )15 

الحي الصناعي طريق عين الشقف 

احواز فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

738(7

 06 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى 

القانون) إعداد  تم  ((0(( شتنبر)

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 AJAWI(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.COF

مشغل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املالبس) لأصنيع  صناعية  منشأة 

الجاهزة

االستراد  الأصدير.

عنوان املقر االجأماعي):)رقم))15 

الشقف) عين  طريق  الصناعي  الحي 

احواز فاس)-)30000)فاس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 340 (: العرجا ي بوعرفة) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد الأيسافي ادري�شي عبدالحق)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (330  :

للحصة.

 330 (: اليماني) اليماني  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

بوعرفة) العرجا ي  السيد 

العليا) الطيب  ا الد  د ار  عنوانه)ا))

ا الد الطيب)30000)فاس املغرب.

السيد الأيسافي ادري�شي عبدالحق)

عنوانه)ا))رقم)51)تجزئة زهرة املدائن)

فاس) (30000 طريق عين الشقف) (3

املغرب.

السيد اليماني اليماني عنوانه)ا))

د ار ا الد الطيب العليا ا الد الطيب)

30000)فاس املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

بوعرفة) العرجا ي  السيد 

العليا) الطيب  ا الد  د ار  عنوانه)ا))

ا الد الطيب)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (19 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)1)38.

((0I

BOUCHTA COMPTA

NUEVASOBRAS
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

رفع رتسما5 الشركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC

NUEVASOBRAS شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي ساحة 
الر داني زنقة عبد هللا الهابطي 
اقامة القدس رقم 34 طنجة - 

90000 طنجة املغرب.
رفع رتسما5 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري)
.101747

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تم) ((0(( شتنبر) (13 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما5  رفع 
من) تي  درهم«) (5.391.000»
 5.491.000« إلى) درهم«) (100.000»
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية ت  عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((3 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)10448.
((1I

DEMER CONSULTING

NUTVET CONSULTING
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1 RUE(PUISSESSEAU 9
 EME(ETG(N°17 QUARTIER(LA

GIRONDE، 20000، الدارالبيضاء 
املغرب

NUTVET CONSULTING شركة 
ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع ال 
جر ند إقامة 000) اى طابق ) 

رقم 3 البيضاء - 0000) البيضاء 
املغرب.
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تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.511649
الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
املؤرخ في))0)فبراير)))0))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
اى) ((000 إقامة) جر ند  ال  »شارع 
 (0000 (- البيضاء) (3 رقم) (( طابق)
»النواصر) إلى) املغرب«) البيضاء)
صالح) ت الد  الصناعية  املنطقة 
 (0000 (- تغدا5) زنقة  (I4 منطقة)

البيضاء)املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

مارس)))0))تحت رقم))81889.

(((I

CONSEIL ASSISTANCE PME

EZZOUBI NEGOCE

إعالن مأعدد القرارات

CONSEIL ASSISTANCE PME
 3Rue sidi bennour résidance
 zahra Ain borja Casablanca

 Appt(N° 15 3eme(étage، 20550،
Casablanca Maroc

EZZOUBI NEGOCE »شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة ذات الشريك 

الوحيد«
 عنوان مقرها االجأماعي: 3 زنقة 
سيدي بنور الطابق 3 رقم 15 

الدارالبيضاء - 0)03) الدارالبيضاء 
املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.37(357
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

املؤرخ في)05)شتنبر)))0)
تم اتخاذ القرارات الأالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
:)فوت) تفويت الحصص االجأماعية)
 50 يونس  حمل) الز بي  السيد 
درهم للحصة) (100.00 حصة بقيمة)
زايد) الز بي  السيد  لفائدة  الواحدة 

الذي قبل هذا الأفويت.)

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
إلى) (SARL شركة) نموذج  تعديل  (:

SARLAU
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
املشتركين) املسيرين  اسأقالة  مايلي:)
يونس) الز بي  السيدان  اسأقالة  (:
مشتركين) كمسيرين  زايد   الز بي 

للشركة.
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
(: للشركة) القانوني  املسؤ 5  تعيين 
للشركة) القانوني  املسؤ 5  تصبح 
هوالسيد الز بي زايد الذي قبل هذه)

التسمية.
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
االجأماعي) االمضاء) صاحب  تغيير 
زايد) الز بي  السيد  يعأبر  للشركة:)

صاحب االمضاء)االجأماعي للشركة
قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير القانون الأأسي�شي للشركة
قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون الأأسي�شي للشركة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
إلى) (SARL شركة) نموذج  -تعديل 

SARLAU
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
-املساهمات) املا5) رتس  تكوين  (-
الشركة) في  نقدا  ساهم  النقدية:)
السيد الز بي زايد بمبلغ عشرة االف)

)10.000))درهم.
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
تم تحديد رتس) (: تكوين رتس املا5) (-
(10.000( املا5 في مبلغ عشرة االف)

 (100( مقسم إلى مئة حصة) (, درهم)
بقيمة مئة درهم لكل حصة مدفوعة)
بالكامل) بالكامل  مخصصة 
للمساهم الوحيد السيد الز بي زايد.

مقابل عن مساهمأه النقدية.
على) ينص  الذي  (:43 رقم) بند 
كمسير  حيد) تعيين  تم  (- مايلي:)
السيد) محد دة  غير  ملدة  للشركة 
الز بي زايد  يعأبر هذا االخير صاحب)

االمضاء)االجأماعي الوحيد للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838446.
((3I

مكأب املحاسبة اطاكوم

STE OASIS LIGHT
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مكأب املحاسبة اطاكوم
زنقة)63)رقم)3)تنجداد)،)600)5،)

تنجداد املغرب
شركة ذات) (STE OASIS LIGHT
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي قصر 
تغفرت فركلة السفلى - 600)5 

تنجداد املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.15((7

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( شتنبر) (08 في) املؤرخ 

املصادقة على):
امغار) محمد  )ة)) السيد) تفويت 
500)حصة اجأماعية من تصل)500 
خليد خيي) )ة)) حصة لفائدة السيد)

بأاريخ)08)شتنبر)))0).
محمد تفرنيني) )ة)) تفويت السيد)
500)حصة اجأماعية من تصل)500 
خليد خيي) )ة)) حصة لفائدة السيد)

بأاريخ)08)شتنبر)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (0 بأاريخ) بالرشيدية  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)811.
((4I

مكأب املحاسبة اطاكوم

STE ASFSOU
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

مكأب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 600)5، 

تنجداد املغرب

STE ASFSOU شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها االجأماعي قصر 
ملعب تنجداد - 600)5 تنجداد 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.16(71

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تمت) ((0(( شتنبر) (19 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  الأالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
نقل البضائع لحساب الغير).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (0 بأاريخ) بالرشيدية  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم))81.
((5I

مكأب املحاسبة اطاكوم

STE OASIS LIGHT
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

مكأب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 600)5، 

تنجداد املغرب
STE OASIS LIGHT شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الحسن الثاني تغد ين الجديدة - 
600)5 تنجداد املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.15((7
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
املؤرخ في)08)شتنبر)))0))تم تحويل)
للشركة) الحالي  االجأماعي  املقر 
تغد ين) الثاني  الحسن  شارع  (« من)
املغرب) تنجداد  (5(600 (- الجديدة)
(- »قصر تغفرت فركلة السفلى) إلى) («

600)5)تنجداد املغرب)».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بأاريخ) بالرشيدية  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)811.
((6I
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مكأب املحاسبة اطاكوم

STE OASIS LIGHT 
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

مكأب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 600)5، 

تنجداد املغرب
 STE OASIS LIGHT شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي تغفرت 
فركلة السفلى - 600)5 تنجداد 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.15((7

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تم تعيين) 08)شتنبر) املؤرخ في)
خيي) مسير جديد للشركة السيد)ة))

خليد كمسير  حيد
تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بأاريخ) بالرشيدية  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)811.

((7I

comptable(018

CARTAJENA TRANS
إعالن مأعدد القرارات

comptable(018
 tanger(tanger، 90000، tanger

maroc
CARTAJENA TRANS »شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة ذات الشريك 

الوحيد«
 عنوان مقرها االجأماعي: البرانص 
تجزئة سناء 3 شارع الورد رقم 6 - 

90000 طنجة املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.36303

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
))0))تم اتخاذ) 01)غشت) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت السيد))ة))علي الغريب)1.000 
 1000 تصل) من  اجأماعية  حصة 
 CLAUDIA )ة)) حصة لفائدة السيد)
غشت) (01 بأاريخ) (PLAZA OCON

(0((
قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي:)
قبو5 اسأقالة السيد علي الغريب من)
مهامه كمسير  حيد للشركة  تعيين)
كمسيرة) ت كون  بالزا  كلوديا  السيدة 

 حيدة للشركة لفترة غير محددة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
إلى) للشركة  االجأماعي  املقر  نقل 
العنوان الجديد:)»طنجة)-)8))،)شارع)
دي لورييه)،)قطع سناء)3)،)قطعة)57 

،الطابق)1«.
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تحديث النظام األسا�شي للشركة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
ب:) للشركة  االجأماعي  املقر  يقع 
(، لورييه) شارع دي  (، ((8 (- »طنجة)
قطع سناء)3)،)قطعة)57)،الطابق)1«.
على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 
يدير الشركة مدير ت  تكثر) (1- مايلي:)
سواءا) الطبيعيين  األشخاص  من 
تم تعيين) (- (( تكانو مساهمين تم ال.)
 CLAUDIA PLAZA OCON اآلنسة)
مواليد) (، اإلسبانية) الجنسية  من 
ملقة)-)إسبانيا)،)بأاريخ)001)/0/1) 
رقم) السفر  جواز  ،) تحمل 
 Higueron، ،) مقيم) (PAF549879
 132( 42( Benalmadena،( Malaga
تسبانيا كمسيرة للشركة لفترة غير) (-

محددة.
بند رقم)16:)الذي ينص على مايلي:)
تلتزم الشركة بجميع األعما5 املأعلقة)
بها من خال5 الأوقيع الوحيد لـالنسة)
الذي) (CLAUDIA PLAZA OCON
 PAF549879(يحمل جواز السفر رقم
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (1( بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)56559).

((8I

EUROMED COMPTA-SARL

MGOUNA DE GÉNIE CIVIL
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar
 QI(Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MGouna de génie civil شركة 
ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 
املسار رقم 1106 الطابق الأالت 
الحي الصناعي مراكش - 40000 

مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1(9189

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (19
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.MGouna de génie civil
مقا لة) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
مكأب) (, العمومية) البناء) االشغا5 
اعما5 االرشاد) (, الدراسات البحأية)

 معدات السالمة.
عمارة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
املسار رقم)1106)الطابق الأالت الحي)
مراكش) (40000 (- الصناعي مراكش)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
السيد اسماعيل امنصور):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

امنصور) اسماعيل  السيد 

قلعة) بوسعد ن  ايت  عنوانه)ا))

مكونة تنغير)45800)مراكش املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

امنصور) اسماعيل  السيد 

قلعة) بوسعد ن  ايت  عنوانه)ا))

مكونة تنغير)45800)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((6 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139717.

((9I

بن علي لألستشارة ش م م

 GROUPE OPTIC BEN ALLAL

GOBA
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

بن علي لألستشارة ش م م

)95 تجزئة املسار طريق تسفي 

مراكش ، 40000، مراكش املغرب

 GROUPE OPTIC BEN ALLAL

GOBA شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي دكان رقم 

3 مكرر رقم 46 مسيرة ب - 40000 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.85509

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( غشت) ((4 في) املؤرخ 

املصادقة على):

اما5 خشاش) )ة)) السيد) تفويت 

تصل) من  اجأماعية  حصة  (167

1.000)حصة لفائدة السيد))ة)) فاء)

خشاش بأاريخ)4))غشت)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) ((1 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)9947.

(30I
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FIDUCIAIRE MALIKI

STE MAROC FA PRO
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

قفل الأصفية

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع املسجد رقم 0) الطابق اال 5 
الشقة 1 الرشيدية ص ب 188 ، 

000)5، الرشيدية املغرب
STE MAROC FA PRO شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 11 
تجزئة تمين شارع موالي رشيد - 

30000 فاس املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.55(17

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) )))غشت) املؤرخ في)
STE MAROC FA PRO)شركة ذات)
رتسمالها) مبلغ  املحد دة  املسؤ لية 
مقرها) درهم  عنوان  (100.000
11)تجزئة تمين شارع) اإلجأماعي رقم)
فاس املغرب) (30000 (- موالي رشيد)

نتيجة لنتيجة ازمة اقأصادية.
  عين:

حميداني) الفأاح  عبد  السيد)ة))
 عنوانه)ا))رقم))))زنقة بولونيا شارع)
 30000  ( الزهور) حي  االسكندرية 

فاس املغرب كمصفي))ة))للشركة.
  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)
 11 ))0)) في رقم) )))غشت) بأاريخ)
(- رشيد) موالي  شارع  امين  تجزئة 

30000)فاس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((( بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3886.
(31I

ADVOLIS

TRA.CON.SOR
إعالن مأعدد القرارات

ADVOLIS
 N°59,BD(MED(V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،
60000، oujda(MAROC

TRA.CON.SOR »شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة«

 عنوان مقرها االجأماعي: الحي 
الصناعي البسأان II تجزئة رقم 
)183 - 60000  جدة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.(3949
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

املؤرخ في)05)شتنبر)))0)
تم اتخاذ القرارات الأالية:)

على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 
مايلي:)تفويت السيدة الباتو5 سويح)
تصل) من  اجأماعية  حصة  (5.000
حصة لفائدة السيد ادريس) (9.000
الرزقي.)تفويت السيدة الباتو5 سويح)
تصل) من  اجأماعية  حصة  (4.000
عبد) السيد  لفائدة  حصة  (9.000

القادر رزقي.
على) ينص  الذي  (:0( رقم) قرار 
العام) الجمع  اعضاء) اتفق  مايلي:)
القانون) تحيين  على   2االجماع 

االسا�شي للشركة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
الذي) بند رقم القانون االسا�شي:)
القانون) تحيين  مايلي:) على  ينص 

االسا�شي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((( بأاريخ) بوجدة  الأجارية 

))0))تحت رقم)1454.
(3(I

comptasultlta sarl

فور توا
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptasultlta sarl
 AGENCE DEROUA OULAD

 ZIANE(BOITE(N° 47 DEROUA ،
)0)6)، الدر ة املغرب

فور توا شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
ماجوريل مدخل رقم 1 مكأب رقم 4 
الطابق 1 - الدر ة - )0)6) الدر ة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17071

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (19

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها):)فور توا.

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

تجزئة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

ماجوريل مدخل رقم)1)مكأب رقم)4 

الدر ة) ((6(0( (- الدر ة) (- (1 الطابق)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: امالي) الدين  عز  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد عز الدين امالي عنوانه)ا))

الدر ة) ((18 الرقم) السالم  تجزئة 

برشيد))0)6))الدر ة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد عز الدين امالي عنوانه)ا))

الدر ة) ((18 الرقم) السالم  تجزئة 

برشيد))0)6))الدر ة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((3 بأاريخ) ببرشيد  االبأدائية 

))0))تحت رقم)961.

(33I

comptasultlta sarl

والد كروم
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

comptasultlta sarl

 AGENCE DEROUA OULAD

 ZIANE(BOITE(N° 47 DEROUA ،

)0)6)، الدر ة املغرب

 الد كر م شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

ماجوريل مدخل رقم 1 مكأب رقم 4 

الطابق 1 - الدر ة - )0)6) الدر ة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17067

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (16

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

:) الد) تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

كر م.

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

تجزئة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

ماجوريل مدخل رقم)1)مكأب رقم)4 

الدر ة) ((6(0( (- الدر ة) (- (1 الطابق)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد السألي حميد):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد سفيان طهير):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
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عنوانه)ا)) حميد  السألي  السيد 
برشيد) ج  ايمينوداي  تجزئة  (4(

6100))برشيد املغرب.
عنوانه)ا)) طهير  سفيان  السيد 
املنى) شارع موالي اسماعيل حي  (98

برشيد)6100))برشيد املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حميد  السألي  السيد 
برشيد) ج  ايمينوداي  تجزئة  (4(

6100))برشيد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((3 بأاريخ) ببرشيد  االبأدائية 

))0))تحت رقم)959.
(34I

comptasultlta sarl

سكاي بيت
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptasultlta sarl
 AGENCE DEROUA OULAD

 ZIANE(BOITE(N° 47 DEROUA ،
)0)6)، الدر ة املغرب

سكاي بيت شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
ماجوريل مدخل رقم 1 مكأب رقم 
4 الطابق 1 الدر ة برشيد - )0)6) 

الدر ة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
17069

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (16
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
:)سكاي) بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

بيت.

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقاري.

تجزئة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
مكأب رقم) (1 ماجوريل مدخل رقم)
 (6(0( (- 1)الدر ة برشيد) 4)الطابق)

الدر ة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
السيد بنعي�شى البوعمري):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
البوعمري) بنعي�شى  السيد 
الرقم) (( الوحدة) تجزئة  عنوانه)ا))
الطابق اال 5 الدر ة) (1 الشقة) (311

)0)6))الدر ة املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
البوعمري) بنعي�شى  السيد 
الرقم) (( الوحدة) تجزئة  عنوانه)ا))
الطابق اال 5 الدر ة) (1 الشقة) (311

)0)6))الدر ة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((3 بأاريخ) ببرشيد  االبأدائية 

))0))تحت رقم)960.

(35I

socomif sarl

CRETIFS CODEURS
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

socomif sarl
زنقة محمد الحصالي عمارة 35 شقة 

رقم ) ، 14005، القنيطرة املغرب
CRETIFS CODEURS شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 

47 شارع عمر  ابن عاص مكأب 
االسماعيل رقم 4 القنيطرة 14000 

القنيطرة املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.63(45

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر) ((0(( غشت) ((( في) املؤرخ 
ذات مسؤ لية محد دة) حل شركة 
 CRETIFS الوحيد) الشريك  ذات 
CODEURS)مبلغ رتسمالها)100.000 
درهم  عنوان مقرها اإلجأماعي رقم)
مكأب) عاص  ابن  عمر   شارع  (47
 14000 القنيطرة) (4 االسماعيل رقم)
اسباب) (: القنيطرة املغرب نتيجة 5)

مادية.
رقم) ب  الأصفية  مقر  حدد    
مكأب) عاص  ابن  عمر   شارع  (47
 14000 القنيطرة) (4 االسماعيل رقم)

القنيطرة املغرب.)
  عين:

العسري) تميمة  السيد)ة))
 (35 الحي االداري الرقم)  عنوانه)ا))
كمصفي) املغرب  القنيطرة  (14000

)ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ) بالقنيطرة  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)481)9.
(36I

فيسكونت خدمات

WATER SPORT NAUTIQUE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيسكونت خدمات
شارع محمد حجاج تطوان، 93040، 

تطوان املغرب
 WATER SPORT NAUTIQUE

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي 
بوزغال5 طريق سد سمير املضيق - 

00)93 املضيق املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3((13

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (06

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.WATER SPORT NAUTIQUE

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

LOCATION DE JET DE SKI

كراء)جيت سكي.

حي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

(- بوزغال5 طريق سد سمير املضيق)

00)93)املضيق املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:

 100 (: شافقي) بوطبيلة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد بوطبيلة شافقي عنوانه)ا))

بيال فيسطا رقم13-)كابونكر  مارتيل)

00)93)مارتيل املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد بوطبيلة شافقي عنوانه)ا))

بيال فيسطا رقم13-)كابونكر  مارتيل)

00)93)مارتيل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((( االبأدائية بأطوان بأاريخ)

))0))تحت رقم)1951.

(37I
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G-ADVISOR

G-ADVISOR SARL AU
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

G-ADVISOR
 DOM(A(App 2 Imm(N° 6 Lot
 Asmae(Beni(Mellal ، 23000،

BENI MELLAL Maroc
G-ADVISOR SARL AU شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي توطين 
بشقة ) اقامة رقم 6 تجزئة اسماء 
بني مال5 - 3000) بني مال5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
111(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(1 فبراير) (19
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.G-ADVISOR SARL AU
دراسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 مواكبة  تكوين.
توطين) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
تجزئة اسماء) (6 اقامة رقم) (( بشقة)

بني مال5)-)3000))بني مال5 املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:-)
الشخصية  العائلية) األسماء) (-

 صفات  مواطن الشركاء):
الرصافي عنوانه)ا)) السيد هشام 
بني) ((3000 بني مال5 سيدي عي�شى)

مال5 املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

الرصافي عنوانه)ا)) السيد هشام 
بني) ((3000 بني مال5 سيدي عي�شى)

مال5 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية ببني مال5 بأاريخ)04)مارس)

1)0))تحت رقم)46).

(38I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

 MOROCCAN AGENCY FOR
SUSTAINABLE ENERGY

تعيين مدير عام

 MOROCCAN AGENCY FOR
 SUSTAINABLE ENERGY

 شركة مساهمة بمجلس ادارة، 
رتسمالها: 4.750.000.000 درهم
مقرها االجأماعي: مركب زينيت 
الر2اط، رقم 50 الطريق الدائري 
الجنوبي الر2اط - الدار البيضاء، 

مباني A-B-C & D، سو�شي 10100 
الر2اط

 R.C. Rabat(n° 79835 - I.F :
n°3336618

االدارة) مجلس  محضر  بمقأ�شى 
(،(0(( يوليوز) ((( بأاريخ) املنعقد 

تقرر ما يلي:
الزهراء) فاطمة  السيدة  تعيين  (-
حمد ش كمديرة عامة منأدبة ملدة)

سنة مأجددة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية) املحكمة  لدى  الأجاري 
بأاريخ) (1(7196 بالر2اط تحت عدد)

3))غشت)))0).
ملخص قصد النشر

(39I

ASHAM MOHAMED

محمد جنويل
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

ASHAM MOHAMED
 AV AHMED LAHRIZI RES FAHD
 IMM 3 N°3 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC

محمد جنويل شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي : شارع بني 
ادير زنقة 5 رقم )كويلمة تطوان - 

93000 تطوان املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.(9615

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر حل) ((0(( ماي) ((6 في) املؤرخ 
محمد جنويل شركة ذات مسؤ لية)
محد دة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
درهم  عنوان) (100.000 رتسمالها)
مقرها اإلجأماعي شارع بني ادير زنقة)
 93000 (- تطوان) )كويلمة  رقم) (5
تطوان املغرب نتيجة لعدم اشأغا5)

الشركة.
  عين):

جنويل) محمد  السيد)ة))
 93000 تطوان) كويلمة   عنوانه)ا))

تطوان املغرب كمصفي))ة))للشركة.
  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)
))0)) في شارع بني) 15)يونيو) بأاريخ)
(- كويلمة تطوان) (( رقم) (5 يدير زنقة)

93000)تطوان املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (15 بأاريخ) بأطوان  االبأدائية 

))0))تحت رقم)1391.
(40I

قصبة الشهية

 LA KASBAH DES
GOURMANDIES

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

قصبة الشهية
حي املستشفى تكدز زاكورة ، 

47050، زاكورة املغرب
 LA KASBAH DES

GOURMANDIES شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي حي 

املستشفى تكدز - 47050 زاكورة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3963

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (13

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 LA (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.KASBAH DES GOURMANDIES

تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املخبوزات  الحلويات.

حي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

زاكورة) (47050 (- تكدز) املستشفى 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي):

 1000 (: ايت القائد) السيدة ملياء)

بقيمة)100)درهم.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيدة ملياء)ايت القائد عنوانه)ا))

زاكورة) (47050 تكدز) اسليم  حي 

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيدة ملياء)ايت القائد عنوانه)ا))

زاكورة) (47050 تكدز) اسليم  حي 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((1 االبأدائية بزاكورة بأاريخ)

))0))تحت رقم)57).

(41I
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FIGENOUV

NAFA TRAD IMPEX
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

FIGENOUV

شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكناس املغرب

NAFA TRAD IMPEX شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 198 

الطابق االر�شي الحي العسكري 4 

البساتين - 0)500 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.41905

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

1)0))تقرر حل) 15)شتنبر) املؤرخ في)

املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 

NAFA TRAD IMPEX)مبلغ رتسمالها)

مقرها) درهم  عنوان  (100.000

الطابق االر�شي) (198 اإلجأماعي رقم)

الحي العسكري)4)البساتين)-)0)500 

عدم) (: (5 نتيجة  املغرب  مكناس 

تحقيق االهداف املسطرة لشركة.

  حدد مقر الأصفية ب رقم)198 

 4 العسكري) الحي  االر�شي  الطابق 

البساتين)-)0)500)مكناس املغرب.)

  عين:

عزيز بوهر   عنوانه)ا)) السيد)ة))
 198 رقم) (4 توسيع) العسكري  الحي 

املغرب) مكناس  (500(0 البساتين)

كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)
املأعلقة بالأصفية):)رقم)198)الطابق)

البساتين) (4 العسكري) الحي  االر�شي 

مكناس)0)500)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((6 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم)865.

(4(I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE DANILUX SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

ص.ب )11 كلميمة اقليم الرشيدية 

ص.ب )11 كلميمة اقليم 

الرشيدية، 50))5، الراشيدبة 

املغرب

STE DANILUX SARL شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 

64 شارع محمد السادس كلميمة 

الرشيدية - 50))5 كلميمة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(0(0/13843

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

املؤرخ في)8))يوليوز)))0))تقرر حل)

 STE(شركة ذات املسؤ لية املحد دة

رتسمالها) مبلغ  (DANILUX SARL

مقرها) درهم  عنوان  (100.000

محمد) شارع  (64 رقم) اإلجأماعي 

السادس كلميمة الرشيدية)-)50))5 

كلميمة املغرب نتيجة 5):)االفالس.

رقم) ب  الأصفية  مقر  حدد    

كلميمة) السادس  محمد  شارع  (64

الرشيدية)-)50))5)كلميمة املغرب.)

  عين:

الداني) الطيب  السيد)ة))

 (5 رقم) صاغر   زنقة   عنوانه)ا))

كلميمة) (5((50 كلميمة) تارمست 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بأاريخ) بالرشيدية  االبأدائية 

غشت)))0))تحت رقم)))0)/775.

(43I

HAYTAM CONSEIL

KASA KOZI
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HAYTAM CONSEIL
 Lotissement(Loubna 1 45
 Magasin 2 Sidi(Maârouf ،
20280، Casablanca(Maroc

KASA KOZI شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 
سومية عمارة )8 الطابق الأاني 
شقة رقم 4 حي پامليي - 0340) 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
548841

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((6
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 KASA (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.KOZI
غرض الشركة بإيجاز):)-)الأجارة

تنواع) جميع  تركيب  إصالح  (-
األجهزة املنزلية

-)الأجهيزات الداخلية  الخارجية
-)االسأيراد  الأصدير.

زنقة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
الأاني) الطابق  (8( عمارة) سومية 
 (0340 (- پامليي) حي  (4 رقم) شقة 

الدارالبيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
السيد حمزة ملوكي):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ملوكي  حمزة  السيد 
رقم) (6 زنقة) ا  بلوك  الضرابنة 
 (718( النواصر) بوسكورة  (33

الدارالبيضاء)املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ملوكي  حمزة  السيد 
رقم) (6 زنقة) ا  بلوك  الضرابنة 
 (718( النواصر) بوسكورة  (33

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

يوليوز)))0))تحت رقم)9974)8.

(44I

ABINAJ TRANS

ALUMINAL ISWAN
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALUMINAL ISWAN
 N° 8 , Lotissement(Yassmine 1 ,
 Boulevard(AL(Joulane ، 20450،

CASABLANCA MAROC
ALUMINAL ISWAN شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي 8 تجزئة 

الياسمين 1 ، شارع الجوالن ، 
البيضاء - 0450) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
556317

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (30
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
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عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.ALUMINAL ISWAN
نجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
،الحديد  البالستيك) األليمنيوم)

الصلب.
تجزئة) (8 (: عنوان املقر االجأماعي)
(، الجوالن) شارع  (، (1 الياسمين)
البيضاء) الدار  ((0450 (- البيضاء)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: السيد الحسين بن الحو)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
(: الحو) بن  الحسين  السيد 

1000حصة بقيمة)100.000)درهم.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد الحسين بن الحو عنوانه)ا))
املدينة) (11 فيال) (1 مالك) اقامة 
الدار) ((718( بوسكورة) الخضراء)

البيضاء)املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين بن الحو عنوانه)ا))
املدينة) (11 فيال) (1 مالك) اقامة 
الدار) ((718( بوسكورة) الخضراء)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم))83874.
(45I

ABINAJ TRANS

ABINAJ TRANS
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABINAJ TRANS
 N° 8 , Lotissement(Yassmine 1 ,
 Boulevard(AL(Joulane ، 20450،

CASABLANCA MAROC
ABINAJ TRANS شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 8 تجزئة 
الياسمين 1 ، شارع الجوالن ، 

البيضاء - 0450) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
556319

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (05
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.ABINAJ TRANS
:)مقا 5 في) غرض الشركة بإيجاز)

النقل.
تجزئة) (8 (: عنوان املقر االجأماعي)
(، الجوالن) شارع  (، (1 الياسمين)
البيضاء) الدار  ((0450 (- البيضاء)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: السيد العرابي بن الحو)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
(: الحو) بن  العرابي  السيد 

1000حصة بقيمة)100.000)درهم.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد العرابي بن الحو عنوانه)ا))
رقم) (50 زنقة) محمد  سيدي  تجزئة 
الدار) ((0153 الشق) عين  (16-18

البيضاء)املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد العرابي بن الحو عنوانه)ا))
رقم) (50 زنقة) محمد  سيدي  تجزئة 
الدار) ((0153 الشق) عين  (16-18

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838743.
(46I

ABINAJ TRANS

 NEW PREFA BATIMENT«
»N.P.B

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
رفع رتسما5 الشركة

NEW(PREFA(BATIMENT »N.P.B»
 N° 8 , Lotissement(Yassmine 1 ,
 Boulevard(AL(Joulane ، 20450،

CASABLANCA MAROC
 NEW(PREFA(BATIMENT »N.P.B»

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 8 تجزئة 

الياسمين 1 ، شارع الجوالن ، 
البيضاء - 0700) الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رتسما5 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.(73381

العام) الجمع  بمقأ�شى 
غشت) (30 في) املؤرخ  اإلسأثنائي 
الشركة) رتسما5  رفع  تم  ((0((
درهم«) (11.500.000« قدره) بمبلغ 
إلى) درهم«) ((0.500.000« من) تي 
طريق) عن  درهم«) (3(.000.000»
الشركة) ديون  مع  مقاصة  إجراء) (:

املحددة املقدار  املسأحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838677.
(47I

ABINAJ TRANS

 ENTREPRISE BENELHOU
FRERES

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
رفع رتسما5 الشركة

 ENTREPRISE BENELHOU
FRERES

 N° 8 , Lotissement(Yassmine 1 ,
 Boulevard(AL(Joulane ، 20450،

CASABLANCA MAROC

 ENTREPRISE BENELHOU

FRERES شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 8 تجزئة 

الياسمين 1 ، شارع الجوالن ، 

البيضاء - 0700) الدار البيضاء 

املغرب.

رفع رتسما5 الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.111741

العام) الجمع  بمقأ�شى 

يونيو) ((0 في) املؤرخ  اإلسأثنائي 

الشركة) رتسما5  رفع  تم  ((0((

درهم«) ((9.000.000« قدره) بمبلغ 

إلى) درهم«) (100.000.000« من) تي 

(: عن طريق) درهم«) (1(9.000.000»

تر2اح ت  عال ات) ت   إدماج احأياطي 

إصدار في رتس املا5.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838561.

(48I

Nettoyage(Multiservices

 NETTOYAGE

MULTISERVICES
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

Nettoyage(Multiservices

إقامة آسية الخير, عمارة 110 شقة 

4), برج موالي عمر ، 50000، 

مكناس املغرب

Nettoyage(Multiservices شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 

آسية الخير, عمارة 110 شقة 4), 

برج موالي عمر املغرب 50000 

مكناس املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.54107
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بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تقرر حل) ((0(( يونيو) ((3 املؤرخ في)
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 
مبلغ) (Nettoyage( Multiservices
درهم  عنوان) (80.000 رتسمالها)
مقرها اإلجأماعي إقامة آسية الخير,)
عمارة)110)شقة)4),)برج موالي عمر)
املغرب)50000)مكناس املغرب نتيجة)

5):)عجز مالي.
إقامة) ب  الأصفية  مقر  حدد    
(,(4 شقة) (110 عمارة) الخير,) آسية 
 50000 املغرب) عمر  موالي  برج 

مكناس املغرب.)
  عين:

السيد)ة))زكرياء)علوي  عنوانه)ا))
 ( البسأان) 18ت  شقة) ((7 عمارة)
املغرب) مكناس  (50040  يسالن)

كمصفي))ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((3 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم)858.
(49I

M.A.I GROUPE SERVICE

CAP PICASSO
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تعيين مسير جديد للشركة

M.A.I GROUPE SERVICE
 LOTISSEMENT(SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA(MAROC
CAP PICASSO شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 769 بئر 

الرامي الجنو2ية - 14000 القنيطرة 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.55147
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تم تعيين) 9))غشت) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

الحجوجي عبد العالي كمسير  حيد

تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بأاريخ) بالقنيطرة  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)593)9.
(50I

M.A.I GROUPE SERVICE

MY COFE GO
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تعيين مسير جديد للشركة

M.A.I GROUPE SERVICE
 LOTISSEMENT(SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA(MAROC
MY COFE GO شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 153 

 143 افكا - 14000 القنيطرة 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.48879
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تم تعيين) 9))غشت) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

الحجوجي عبد العالي كمسير  حيد
تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بأاريخ) بالقنيطرة  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)594)9.
(51I

اعالنات الشركات

 OUBAOUS NEGOCE  شركة
ش م م 

إعالن مأعدد القرارات

 » OUBAOUS NEGOCE « شركة
ش م م 

العام) الجمع  محضر  بمقأ�شى 
 15/09/(0(( في) املؤرخ  االسأثنائي 

تم اتخاد القرارات الأالية:
*)املصادقة على عملية بيع جميع)
إلى) التي يملكونها  للحصص  الشركاء)

السيد رفيق الشعيبي؛
اسأقالت السيد فهد  2اعوس) (*

من مهامه كمسير للشركة؛
الشعيبي) رفيق  السيد  تعيين  (*

غير) ملدة  للشركة  كمسير  حيد 

محد دة؛

*)اعأماد النظام األسا�شي الجديد)

 املصادقة عليه.

في) القانوني  اإليداع  تم  اإليداع:)

السجل الأجاري للمحكمة الأجارية)

تحت) ((0((  /09/  (3 بأكادير بأاريخ)

عدد)118548.

(5(I

اعالنات الشركات

STUDENT LIFE AND SKILLS

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STUDENT LIFE AND شركة

SKILLS ش.م.م.ش.  

تأسيس شركة

في) محرر  عرفي  عقد  بموجب 

تم) (، ((0(( شتنبر) بأاريخ1)) اكادير 

إنشاء)القانون األسا�شي لشركة ذات)

بشريك  حيد) محد دة  مسؤ لية 

 البيانات هي على النحو الأالي)

 STUDENT LIFE AND االسم:) (-

د ار) االجأماعي:) املقر  (.SKILLS

تكاديرت نعباد  دراركة اكادير.)

النف�شي) الشركة:الدعم  نشاط 

 العقلي للأالميذ  الطالب.

تم تحديد مدة الشركة في) املدة:)

99)عاما ابأداء)من تاريخ تأسيسها.)

االجأماعي:) الرتسما5 

درهم) تلف  )100.000٫00)مائة 

حصة) ((1000( تلف) على  مقسمة 

للحصة) درهم  بمائة  اجأماعية 

تنسب إلى كل شريك بما يتناسب مع)

اشتراكاته  هي كما يلي السيد:) سام)

اجأماعية.) )1000حصة  الزهار))

مسير) الزهار  السيد:) سام  التسيير 

بأوقيع  حيد ملدة غير محد دة.)

 1 من) االجأماعية:) السنة 

ينايرإلى31)دجنبر.)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((6 بأاريخ) باكادير  الأجارية 
رقم) (،118564 رقم) تحت  ((0((
(: هو) الأجاري  بالسجل  التسجيل 

.5(963

(53I

اعالنات الشركات

JOLY CLINIC
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة JOLY CLINIC ش.م.م.ش.  
تأسيس شركة

في) محرر  عرفي  عقد  بموجب 
تم) (، ((0(( شتنبر) ((1 اكادير بأاريخ)
إنشاء)القانون األسا�شي لشركة ذات)
بشريك  حيد) محد دة  مسؤ لية 

 البيانات هي على النحو الأالي)
 .JOLY CLINIC(:االسم(-

ملأقى شارع بير) املقر االجأماعي:)
تنزران  شارع محمد الخامس عمارة)
 5 املوكار عمارة ت الطابق األ 5 شقة)

الدشيرة الجهادية انزكان.)
نشاط الشركة:)مركز الأجميل.

تم تحديد مدة الشركة في) املدة:)
99)عاما ابأداء)من تاريخ تأسيسها.)

االجأماعي:) الرتسما5 
درهم) تلف  )100.000٫00)مائة 
حصة) ((1000( تلف) على  مقسمة 
للحصة) درهم  بمائة  اجأماعية 
تنسب إلى كل شريك بما يتناسب مع)
اشتراكاته  هي كما يلي السيدة:)تمينة)

السو�شي))))1000حصة اجأماعية.
تمينة السو�شي) التسيير السيدة:) (
غير) ملدة  بأوقيع  حيد  مسيرة 

محد دة.)
 1 من) االجأماعية:) السنة 

ينايرإلى31)دجنبر.)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((6 بأاريخ) بانزكان  االبأدائية 
رقم) (،1860 رقم) تحت  ((0((
(: هو) الأجاري  بالسجل  التسجيل 

.(6963

(54I
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الشـركـة الصـحرا يـة للمحـاسبة  االستشـارات)

القـانـونيـة

NEW AGE BUILD
إعالن مأعدد القرارات

الشـركـة الصـحرا يـة للمحـاسبة 
 االستشـارات القـانـونيـة

0)) شـارع مكـة عمـارة صـومأصيـل 
الطـابق األ 5 ص,ب 538 العيـون ، 

70000، العيـون املغـرب
NEW AGE BUILD »شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة ذات الشريك 

الوحيد«
 عنوان مقرها االجأماعي: حـي 

مـوالي رشيأد الشطـر الثـانـي تجـزئـة 
الفـوسفـاط رقـم 04 العيـون - - 

70000 املغـرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: -.
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
تم اتخاذ) ((0(( 3))شتنبر) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 
من) الشركة  اسم  •تغيير  مايلي:)
الأالي) الجديد  االسم  اعأماد  خال5 
•تعديل غرض) (.»LOISIRS AQUA»

الشركة ليصبح كالأالـي:)-)
تشغيل  تأجير جميع املواد ت  اآلالت ت )

األجهزة لجميع األنشطة البحريـة؛)-)
اسأيراد  تصدير  شراء) 2يع  صيانة)
املواد  األجزاء) جميع   إصالح 
 امللحقات املأعلقة بالنشاط البحري)
(، تصدير) -اسأيراد  الفراغ؛)  ت قات 
(، مقا الت من الباطن) (، تجارة عامة)
تجارة عامة  طنية) (،  كيل بالعمولة)
الأمثيل الأجاري للشركات) ؛)  د لية)

الوطنية ت  الد لية،)الــخ..............)؛)
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
على) ينص  الذي  (:01 رقم) بند 
(»LOISIRS AQUA«(:مايلي:)التسميـــة

جميع) تشغيل  تأجير  (: .املوضـــوع)
لجميع) األجهزة  ت   اآلالت  ت   املواد 
اسأيراد  تصدير) األنشطة البحريـة.)
جميع)  شراء) 2يع  صيانة  إصالح 
املأعلقة) املواد  األجزاء) امللحقات 
بالنشاط البحري  ت قات الفراغ......)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((6 االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)845).

(55I

الشـركـة الصـحرا يـة للمحـاسبة  االستشـارات)

القـانـونيـة

AUTO-ECOLE-BABIA
إعالن مأعدد القرارات

الشـركـة الصـحرا يـة للمحـاسبة 

 االستشـارات القـانـونيـة

0)) شـارع مكـة عمـارة صـومأصيـل 

الطـابق األ 5 ص,ب 538 العيـون ، 

70000، العيـون املغـرب

AUTO-ECOLE-BABIA »شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة«

 عنوان مقرها االجأماعي: الحـي 

االداري، شـارع محمـد الـزرقطـونـي، 

عمـارة رقـم )8، الطـابق األ 5، 
رقـم 01 العيـون - 70000 العيــون 

املغـرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: -.

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

تم اتخاذ) ((0(( 0))شتنبر) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 

حصص) مجمـوع  •تفـويت  مايلي:)

حـدادة) طـارق  السيـد  )500حصـة))

بـابيـة.) محمـد  السيـد  لفـائـدة 

للشـركـة) القــانـونـي  •تغييــرالشكـل 

مـن شـركـة ذات املسؤ ليـة املحـد دة)

املحـد دة) املسـؤ ليـة  ذات  لشـركـة 

السيـد) تعييـن  ملساهـم  احـد؛)•)

محمـد بـابيـة كمسيــر للشـركــة

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

على) ينص  الذي  (:01 رقم) بند 

مبلـغ) فـي  حـدد  الــرتسمـا5:) مايلي:)

الـى) مقسمـة  درهـم  (100.000،00

درهـم) (100 فئـة) مـن  حصـة  (1000

السيـد) بـالكـامـل  للحصـة  يمألكهـا 

محمـد بـابيـة.)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((6 االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)844).

(56I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

SOLUTIONS TRADING CO
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès(Boite(Postale : 2255،

30000، Fès(Maroc
 SOLUTIONS TRADING CO

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي عمارة بن مو�شى 
الجواش الطابق ) فاس بن مو�شى 
الجواش الطابق ) فاس 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
739(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (19
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.SOLUTIONS TRADING CO
غرض الشركة بإيجاز):)-تاجر.

عنوان املقر االجأماعي):)شارع عبد)
مو�شى) بن  عمارة  الخطابي  الكريم 
بن مو�شى) فاس  (( الطابق) الجواش 
 30000 فاس) (( الطابق) الجواش 

فاس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)
درهم،)مقسم كالأالي:

السيد  ائل محمد السيد محمد)
 100 بقيمة) حصة  (1.000 (: عويس)

درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد  ائل محمد السيد محمد)
 11511 مصر) عنوانه)ا)) عويس 

القاهرة مصر.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد  ائل محمد السيد محمد)
 11511 مصر) عنوانه)ا)) عويس 

القاهرة مصر
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((3 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)5034.
(57I

hana compta maroc

« NEXT PHARMA«
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

hana compta maroc
 residence(al(wafa(n° A1 RDC

 avenue mohamed v el jadida el
jadida، 24000، el(jadida(maroc

«NEXT PHARMA » شركة 
ذات املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 35 
تجزئة  سط الجديدة عمارة )1 
الطابق السفلي مأجر ف د 36) 
الجديدة 4000) الجديدة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.14035
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) 08)شتنبر) املؤرخ في)
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 
مبلغ رتسمالها) (« (NEXT PHARMA»
مقرها) درهم  عنوان  (100.000
تجزئة  سط) (35 رقم) اإلجأماعي 
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السفلي) الطابق  (1( الجديدة عمارة)
 (4000 الجديدة) ((36 د) ف  مأجر 
الجديدة املغرب نتيجة 5):)عدم بلوغ)

الهدف.
رقم) ب  الأصفية  مقر  حدد    
عمارة) الجديدة  تجزئة  سط  (35
د) ف  مأجر  السفلي  الطابق  (1(
 EL JADIDA  (4000 الجديدة) ((36

 .MAROC
  عين:

اللوف) الصمد  عبد  السيد)ة))
 عنوانه)ا))الهديوين رقم)67))سيدي)
البيضاء) الدار  ((0(80 معر ف)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحد د) اإلقأضاء) ) عند 
املخولة) الصالحيات  على  املفر ضة 
تبليغ) املخابرة  محل  محل  لهم 
العقود  الوثائق املأعلقة بالأصفية):)
رقم)35)تجزئة  سط الجديدة عمارة)
 (36 الطابق السفلي مأجر ف د) (1(

الجديدة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالجديدة بأاريخ)0))شتنبر)

))0))تحت رقم)5))9).

(58I

NVV START

وليد بارا
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

NVV START
 HAY(AGLA(OUED(AMLIL ،

35250، TAZA(MAROC
 ليد بارا شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي حي النهضة 

3  اد تمليل - 50)35 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6705
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (05
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

:) ليد) تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

بارا.

تاجر) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منأجات خفية  طبية

-تجارة مخألفة

طبية) مواد  معدات  -تاجر 

 جراحية.

حي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

تازة) (35(50 (- تمليل) 3) اد  النهضة)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد الغزراني  ليد):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد الغزراني عزيز):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الغزراني  ليد  السيد 

تازة) (35(50 3) اد تمليل) حي النهضة)

املغرب.

عنوانه)ا)) عزيز  الغزراني  السيد 

تازة) (35(50 3) اد تمليل) حي النهضة)

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الغزراني  ليد  السيد 

تازة) (35(50 3) اد تمليل) حي النهضة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((6 بأاريخ) بأازة  االبأدائية 

))0))تحت رقم))45.

(59I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

STE AMSI CAR
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING

 BOITE(POSTAL(N°(1892(BAM
 FES( ATLAS( FES( ،( 30000،( FES

MAROC
ذات) شركة  (STE AMSI CAR

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي مأجــر:) 
األمــل) حـي  (( تجـزئةالوفــاء) رقم:81)

فـــــــــــاس.)-)30000)فــــــاس املغـــرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري)
.68969

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( شتنبر) ((1 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الوجكالــي) )ة)) السيد) تفويت 
حصة اجأماعية من) ((.500 محمـــد)
السيد) لفائدة  حصة  (5.000 تصل)
 (1 الوجكالــي نــور الديـــن بأاريخ) )ة))

شتنبر)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتنبر) ((3 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)))0)/5038.

(60I

idaraty

ROMAFISH
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

idaraty
 rue(tarik(ibn(ziad(n(105 2eme

 etage(n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

ROMAFISH شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
البحر االبيض املأوسط القطعة 

1073 - 90000 طنجة املغرب

مسؤ لية) ذات  شركة  تأسيس 

محد دة ذات الشريك الوحيد)

رقم الأقييد في السجل الأجاري):)

130(51

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) (01

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.ROMAFISH

تخزين) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنأجات السمكية.

تجزئة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

القطعة) املأوسط  االبيض  البحر 

1073 - 90000)طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيدة مريم باد ):)000.))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) باد   مريم  السيدة 

البحر االبيض) البالية تجزئة  طنجة 

القطعة) ميامي  شاطئ  املأوسط 

1073 90000)طنجة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) باد   مريم  السيدة 

البحر االبيض) البالية تجزئة  طنجة 

القطعة) ميامي  شاطئ  املأوسط 

1073 90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (06 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)57108).

(61I
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ELYX CONSULTING

GREEN DDB CORPORATE
إعالن مأعدد القرارات

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage(n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 GREEN DDB CORPORATE

»شركة ذات املسؤ لية املحد دة«
 عنوان مقرها االجأماعي: 9 زنقة 

شارد نيرتس الطابق األر�شي الوزيز - 
0000) الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.(19177
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
))0))تم اتخاذ) 6))يوليوز) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت السيدة سامية العسري)600 
حصة) (380 العراقي) حصة  تمين 
 ZONE BLEUE DDB(لفائدة الشركة

SA)بقيمة)100)درهم لكل سهم)
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
العسري) سامية  السيدة  إسأقالة 
السيد) تولي  لشركة  تأكيد  كمسيرة 
تمين العراقي منصب كمسير الوحيد)

للشركة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
 ZONE BLEUE DDB شركة) تقدم 
 (00.000 مساهمة نقدية بمبلغ) (SA

درهم)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
بمبلغ) الشركة  ما5  رتس  تحديد  تم 
 (000 إلى) مقسمة  درهم  ((00.000

سهم بقيمة)100)درهم لكل منها
على) ينص  الذي  (:43 رقم) بند 
مايلي:)السيد تمين العراقي يأم تعيينه)

كمسيير  حيد للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)836506.
(6(I

AFIDACOM

BNZOURAN PRIVE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

AFIDACOM
7  17 تجزئة السيكون األطلس 

طريق صفر  ، 30000، فاس املغرب
BNZOURAN PRIVE شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

1) تجزئة ز اغة بابل االطلس 1 - 
30000 فاس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.53409
الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
))0))تم تعيين) 14)شتنبر) املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))تزارني)

ماجدة كمسير  حيد
تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((( بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)4997.
(63I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

J FOR YOU
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

J FOR YOU شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 
11زنقة 760حي الر2يع الدشيرة 
الجهادية انزكان - 86360 انزكان 

املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.((539

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( شتنبر) ((1 في) املؤرخ 

املصادقة على):
)ة))عصام خيرا ي) تفويت السيد)
500)حصة اجأماعية من تصل)500 
يوسف) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

الكجدايح بأاريخ)1))شتنبر)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتنبر) ((6 بأاريخ) بانزكان  االبأدائية 

))0))تحت رقم))186.
(64I

EL MARSA CONSEIL

YAM PELAGIQUE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
شارع ادريس اال 5 رقم الدار 193 ، 

70000، العيون املغرب
YAM PELAGIQUE شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي زنقة ابو 

فراس الحمداني  زنقة تيشال املر�شى 
العيون - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
43067

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (((
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 YAM (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.PELAGIQUE
تشأغل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشركة سواء)في املغرب ت  في الخارج:
تجهيز  تجميد  تعبئة منأجات) (-
األسماك) تجارة  البحرية,) املأكوالت 
البحرية,) املأكوالت  منأجات   جميع 

السمك  زيت) مساحيق  تجارة 

تر2ية) السمك,) زيت  تكرير  السمك,)

املائية,)سمك معلب,)اسأيراد) األحياء)

 تصدير منأجات املأكوالت البحرية,)

منأجات) من  منأج  ألي  التر يج 

البحرية,اسأيراد  تصدير) املأكوالت 

البحرية  املنأجات) املأكوالت  جميع 

الغذائية بشكل عام,اإلنأاج الصناعي)

لحسابهم) األفراد  الرقيق,نقل  للثلج 

للحساب) البضائع  نقل  الخاص,)

الخاص,نقل البضائع نيابة عن الغير,)

تجميد  تصنيع  تصدير  تسويق)

تسويق) البحرية,) املأكوالت  منأجات 

املأكوالت) منأجات  من  منأج  تي 

البحر..

زنقة ابو) (: عنوان املقر االجأماعي)

فراس الحمداني  زنقة تيشال املر�شى)

العيون)-)70000)العيون املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: الطلب) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 100000 (: السيد محمد الطلب)

بقيمة)100)درهم.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الطلب  محمد  السيد 

حي السعادة زنقة تحمد حمادي رقم)

05)العيون)70000)العيون املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الطلب  محمد  السيد 

حي السعادة زنقة تحمد حمادي رقم)

05)العيون)70000)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((3 االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)))0)/7)8).

(65I
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FLASH ECONOMIE

TURK TRANS
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

TURK TRANS شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 56 زنقة 

ابن العوان عين السبع - 0000) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

543667

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) (1(

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 TURK (: اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها)

.TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع.

زنقة) (56 (: عنوان املقر االجأماعي)

 (0000 (- السبع) عين  العوان  ابن 

الدارالبيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بوخاف) ياسين  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بوخاف  ياسين  السيد 

 53 زنقة) م  ا  مجموعة  (( السالم)
 (0000 الغالم س/ب) اهل  (91 رقم)

الدارالبيضاء)املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بوخاف  ياسين  السيد 

 53 زنقة) م  ا  مجموعة  (( السالم)
 (0000 الغالم س/ب) اهل  (91 رقم)

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (0 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

ماي)))0))تحت رقم)4718)8.

(66I

FLASH ECONOMIE

GO TALK EXPERT
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

GO TALK EXPERT

 شركة ذات مسؤ لية املحد دة

مقرها اإلجأماعي: 46 شارع 

الزرقطوني الطابق ) رقم 6 - 

الدارالبيضاء
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556(31

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (1(

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية  (

 GO تسميتها:) بمخأصر  اإلقأضاء)

TALK EXPERT

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االتصا5  االستشارات اإلدارية

 46 (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 -  6 رقم) (( شارع الزرقطوني الطابق)

الدارالبيضاء

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة

 100.000 :مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي

 500 (: هريرة) ابو  محمد  السيد 
حصة)

 500 (: هريرة) ابو  البشير  السيد 
حصة)

املجموع)1000)حصة
هريرة) ابو  البشير  السيد  التسيير 

 السيد محمد ابو هريرة
باملركز) القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء) بالدار  لالستثمار  الجهوي 

بأاريخ))))شتنبر)))0)

(67I

FLASH ECONOMIE

MADE IMMO
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

MADE IMMO
شركة ذات مسؤ لية محد دة
مقرها اإلجأماعي: 46 شارع 

الزرقطوني الطابق ) رقم 6 - 
الدارالبيضاء

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
556((7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (05
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية  (
 MADE بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

IMMO
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري
 46 (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 -  6 رقم) (( شارع الزرقطوني الطابق)

الدارالبيضاء
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي
 500 (: اليعكوبي) عاد5  ابراهيم 

حصة
محمد الدشرا ي):)500)حصة

املجموع)1000)حصة.

عاد5) ابراهيم  السيد  التسيير 
اليعكوبي  السيد محمد الدشرا ي

باملركز) القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء) بالدار  لالستثمار  الجهوي 

بأاريخ))))شتنبر)))0)

(68I

FLASH ECONOMIE

TOUHFA PROMOTION
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

TOUHFA PROMOTION شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي محل 
رقم 30 تجزئة العلج طابق ) زنقة 

1 شارع بن بركة بوركون - 0000) 

الدارالبيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

5561(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (13

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.TOUHFA PROMOTION

تطوير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقارات.

محل) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
زنقة) (( العلج طابق) تجزئة  (30 رقم)

 (0000 (- شارع بن بركة بوركون) (1

الدارالبيضاء)املغرب.
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تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)
درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: حنان) هيال5  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حنان  هيال5  السيدة 
تجزئة االبرار عمارة ا شقة)))الرحمة)
الدارالبيضاء) ((0000 بوعزة) دار  ((

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حنان  هيال5  السيدة 
تجزئة االبرار عمارة ا شقة)))الرحمة)
الدارالبيضاء) ((0000 بوعزة) دار  ((

املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838617.
(69I

FLASH ECONOMIE

PROTHERA SANTE
شركة املساهمة

حل شركة

 PROTHERA SANTE SA
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1(4(49
املحضر   فًقا) شر ط  بموجب 
من) (357 (1 الفصل) (356 للمادتين)
تعديله) تم  95الذي   17- القانون)
املأعلق) (78-1(  اسأكماله بالقانون)

باملجهو5  
من) (57 (56 املادتين) سيما   ال 

النظام األسا�شي)
 PROTHERA SANTE قرر ما يلي)
اإلسأثنائي) العام  الجمع  بمقأ�شى 

للمساهمين لشركة
الحل مبكر لشركة)

STE PROTHERA SANTE SA
الجمعية) تعين  (

ّ
مصٍف تعيين 

للمساهمين) العادية  غير  العامة 
من النظام) (56 مصفًيا  فًقا للمادة)

األسا�شي

الحامل) الصدراتي  علي  السيد 
للبطاقة الوطنية)A155140)القاطن)
مخينزة) الخامس  محمد  شارع  (30

السوي�شي الر2اط
العام) الجمع  الأصفية  مقر 

اإلسأثنائي للمساهمين
96)شارع تنفا الطابق)5)شقة رقم)

)5)الدارالبيضاء)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

يونيو)))0))تحت رقم)5841)8

(70I

FIDURAK

OUAFAE JAOUDA وفاء جودة
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 فاة شريك

FIDURAK
 N°106 RUE(YOUGOSLAVIE,

 APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
 OUAFAE JAOUDA فاء جودة 
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 0)) شارع 
محمد الخامس، جيليز، مراكش - 

40000 مراكش املغرب.
 فاة شريك

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.14461

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
املؤرخ في)3))شتنبر)))0))تم اإلعالم)
بوفاة الشريك عمر بنشقر ن  توزيع)
لرسم) (

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (0(( شتنبر) (05 في) املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي):

 196 (، بنجلون) نجاة  السيد)ة))
حصة.

 (74 (، بنشقر ن) السيد)ة)) فاء)
حصة.

 548 (، السيد)ة))سعد بنشقر ن)
حصة.

 548 (، السيد)ة))جال5 بنشقر ن)
حصة.

 84 (، السيد)ة))نسرين بنشقر ن)
حصة.

السيد)ة))مهدي بنشقر ن)،)169 
حصة.

 84 (، سلمى بنشقر ن) السيد)ة))
حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((6 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139744.

(71I

TAYSSIR BUREAU SARL AU

TAYSSIR BUREAU SARL AU
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TAYSSIR BUREAU SARL AU
4) شارع األمير سيدي محمد حي 

 SALE ،11000 ، .الرشاد القرية سال
MAROC

 TAYSSIR BUREAU SARL AU
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي 4) شارع 

األمير سيدي محمد حي الرشاد 
القرية سال - 11000 سال املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
367(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) ((3
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.TAYSSIR BUREAU SARL AU
تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الكمبيوتر) املكأبية  تجهزة  اللوازم 

 األعما5 املأنوعة ت  اإلنشاءات.
4))شارع) عنوان املقر االجأماعي):)
األمير سيدي محمد حي الرشاد القرية)

سال)-)11000)سال املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: قهوي) حسناء) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) قهوي  السيدة حسناء)

طريق) (77 رقم) حجي  سعيد  تجزئة 

القنيطرة سال)11000)سال املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) قهوي  السيدة حسناء)

طريق) (77 رقم) حجي  سعيد  تجزئة 

القنيطرة سال)11000)سال املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (19 بأاريخ) بسال  االبأدائية 

))0))تحت رقم)39563.

(7(I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE AUTO OUZI
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE AUTO OUZI شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي محل 

تجاري حي الفرح رقم 1) - 54000 

عين تا جطات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

57071

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (16

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.SOCIETE AUTO OUZI
بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات املسأعملة
-)الأجارة عامة

-)االسأيراد  الأصدير
-)تجارة السيارات.

محل) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 54000  -  (1 تجاري حي الفرح رقم)

عين تا جطات املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: ا زيناب) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد محمد ا زيناب عنوانه)ا))
عين) (54000  (1 رقم) الفرح  حي 

تا جطات املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد محمد ا زيناب عنوانه)ا))
عين) (54000  (1 رقم) الفرح  حي 

تا جطات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (01 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3134.
(73I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

CORE CALL
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
CORE CALL شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي 03 زنقة 
اللة تمينة م.ج حي ليبودر م مكأب 
بالطابق الخامس - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
73955

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (09
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 CORE (: اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها)

.CALL
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األتصا5.
زنقة) (03 (: عنوان املقر االجأماعي)
اللة تمينة م.ج حي ليبودر م مكأب)
فاس) (30000 (- الخامس) بالطابق 

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:
100)حصة) (: السيد مراد بدرا ي)

بقيمة)10.000)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بدرا ي  مراد  السيد 
 36 ابو رقراق رقم) الأقدم زنقة  حي 

60000) جدة املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد مريم السالسلي عنوانه)ا))
 ( 8)زنقة كولونيا شارع الرياض  فاء)

طريق صفر )30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بفاس بأاريخ)6))شتنبر)))0) 

تحت رقم)019433))403111.

(74I

FDG SARLAU

 BOULANGERIE SALON DE
THE HADJ EL BAZ

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري)

)األشخاص املعنويون)

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري
مخبزة قاعة شاي الحاج الباز

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
لشركة مخبزة قاعة شاي الحاج الباز)
ش.ذ.ت.ج الكائن مقرها االجأماعي ب):)
رقم))3)1)األفاق)1)سعادة)-)40000 
مارس) (31 مراكش املغرب املؤرخ في)

))0))تقرر مايلي
لألصل) الحر  التسيير  عقد  فسخ 
الأجاري الكائن ب):)رقم))3)1)األفاق)
40000)مراكش املغرب)،) 1)سعادة)-)
املوقع من طرف شركة مخبزة قاعة)
مالكة) بصفتها  الباز  الحاج  شاي 
لألصل الأجاري  السيد الزيوي عبد)
الوطنية) للبطاقة  الحامل  الكريم 
بصفأه) (.PB 63811 رقم) للأعريف 

مسير حر)

(75I

CAC PARTNERS

 LESLIE LEROY
CONSULTING

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CAC PARTNERS
 45Rdc, Lotissement(Guynemer,

 Bd(Al(Abtal,( En(face(du(club
 OCP ( Casablanca ، 2000،

CASABLANCA MAROC
 LESLIE LEROY CONSULTING

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 117 شارع 
إبن املنير، إقامة الزرقة، الطابق

األ 5، الشقة رقم ) - 0000) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
5541(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (08
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 LESLIE(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.LEROY CONSULTING
نصائح) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السفر لألفراد  الشركات  اإلدارات;
املأعلقة) الخدمات  تنواع  جميع  (
لألفراد  الشركات) السفر  بنصائح 

 اإلدارات.
إنأاج دفاتر  تدلة سفر  خرائط) (

 مخططات للمواقع السياحية.
العقارات) إدارة  في  االستشارات  (

 السياحة.
العمل) تنظيم  تنشيط  رش  (
 اللقاءات  الأجارب  الزيارات)

الثقافية  السياحية.
)استشارات االتصاالت  التسويق.
(، )الكأابة) املحأوى) إنشاء) (
(، الفيديو) (، الفوتوغرافي) الأصوير 

الصوت)،)إلخ))؛
جميع  سائل) إنأاج  تحرير  (

االتصا5.
الويب  تطبيقات) مواقع  إنشاء) (
الهاتف املحمو5  الوسائط الرقمية)

األخرى.
البودكاست) إنشاء) تحريك  (

 الوسائط اإلذاعية األخرى)،
ت ) إنأاج تفالم فنية ت  إعالمية  (

تجارية.
الشركات) تحداث  تنظيم  (
العامة  املناسبات)  املناسبات 

الخاصة)،
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التسويقية) الدراسات  تنظيم  (
 تحريكها.

،) الأدريب) ،) الأدقيق) الأدريب) (
،) الأوظيف.

املساعدة االفتراضية من خال5) (
،) البريد اإللكتر ني) تحديد املواعيد)
الصفحات) (/ املواقع) ،) تحديث 

 الشبكات االجأماعية.
خال5) من  الرقمي  التسويق  (
تنفيذ استراتيجيات االتصا5 الرقمي)

 الشبكات االجأماعية  األحداث.
)املواقع) املقاالت) كأابة  إنشاء) (
اإللكتر نية)  املد نات)) الكأب 
 املحأوى الرقمي  الكأب الصحفية.

خدمات)؛ (
)اإلعالن  االتصا5.

منأجات  خدمات) تسويق  (
تكنولوجيا املعلومات.

)املشاركة املباشرة ت  غير املباشرة)
األعما5) ت   العمليات  جميع  في 
الأجارية ت  الشركات التي قد تأعلق)
املذكورة) باألنشطة  خاص  بشكل 

تعاله.
العمليات) جميع  (، تعم،)  بشكل 
الصناعية  الأجارية  املالية  األ راق)
تكون) قد  ،) التي  املالية  العقارية)
مرتبطة بشكل مباشر ت  غير مباشر)
مشابه) غرض  الشركة  تي  بهدف 
ت ) توسيعها  يعزز  قد  صلة  ذي  ت  

تطويرها.
عنوان املقر االجأماعي):)117)شارع)
الطابق) الزرقة،) إقامة  املنير،) إبن 
الدار) ((0000 - ( األ 5،)الشقة رقم)

البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 50.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:
 LESLIE LEROY : 500 السيدة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
 LESLIE LEROY السيدة)
دسبر  موز) شارع  (11 عنوانه)ا))

75010)باريس فرنسا.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

 LESLIE LEROY السيدة)
دسبر  موز) شارع  (11 عنوانه)ا))

75010)باريس فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

غشت)))0))تحت رقم)836143.
(76I

CYH

STE W INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CYH
 RUE 15 JAMAL(EDDINE

 AFGHANI 1ER(ETAGE(N°3
 OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
STE W INTERNATIONAL شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد)في طور الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي شقة 

رقم 1 طابق 8 عمارة مهدا ي شارع 
ادريس االكبر  جدة 60000  جدة 

املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.36(47

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر) ((0(( يونيو) (30 في) املؤرخ 
ذات مسؤ لية محد دة) حل شركة 
 STE W الوحيد) الشريك  ذات 
رتسمالها) مبلغ  (INTERNATIONAL
مقرها) درهم  عنوان  (100.000
اإلجأماعي شقة رقم)1)طابق)8)عمارة)
االكبر  جدة) ادريس  شارع  مهدا ي 
60000) جدة املغرب نتيجة 5):)حل)

شركة.
شقة) ب  الأصفية  مقر  حدد    
عمارة مهدا ي شارع) (8 طابق) (1 رقم)
60000) جدة) االكبر  جدة) ادريس 

املغرب.)
  عين:

السيد)ة)) ليد مهدا ي  عنوانه)ا))
 جدة)60000) جدة املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (30 بأاريخ) بوجدة  الأجارية 

))0))تحت رقم)633).
(77I

ELYX CONSULTING

 GROUPE SCOLAIRE
L'OCEAN

إعالن مأعدد القرارات

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage(n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 GROUPE SCOLAIRE L’OCEAN
»شركة ذات املسؤ لية املحد دة«
 عنوان مقرها االجأماعي: د ار 
لحاللفة دار بوعزة - 0000) 

الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.101603

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
))0))تم اتخاذ) 18)يوليوز) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت السيدة مليكة املرز قي)5000 
حصة  عبد الصمد محفوظ الفياللي)
 SEI الشركة) لفائدة  حصة  (5000
INVEST)بقيمة)100)درهم لكل سهم)
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
،) هما:) للشركة) املسيرين  اسأقالة 
السيدة مليكة املرز قي  عبد الصمد)

محفوظ الفياللي
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
مايلي:)تعيين السيدة املسفيوي مريم)
غير) لفترة  للشركة  كمسيرة  حيدة 

محد دة
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تعديل الغرض اإلجأماعي للشركة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

مساهمة) (SEI INVEST تقدم شركة)

نقدية بمبلغ)1.000.000)درهم)

على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 

تم تحديد رتس ما5 الشركة) مايلي:)

درهم مقسمة إلى) (1.000.000 بمبلغ)

10.000)سهم بقيمة)100)درهم لكل)

منها

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

تم) مريم  املسفيوي  السيدة  مايلي:)

تعيينها كمسيرة  حيدة للشركة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)836505.

(78I

L(B CONSULTING

VITSEY
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

L(B CONSULTING

 Rue(Ahmed(El(Majjati,

 Résidence(les(Alpes, Apt 3, 1er

 étage, Casablanca ، 20330،

Casablanca Maroc

VITSEY شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

موالي تحمد الوكيلي، عمارة 30، 

رقم 8 - حسان - 10000 الر2اط 

املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.150705

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في)05)يوليوز)))0))تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

عمارة) »شارع موالي تحمد الوكيلي،)

30،)رقم)8)-)حسان)-)10000)الر2اط)

املغرب«)إلى)»تكنو2ارك،)شارع محمد)

مكأب) الخامس،) الطابق  الخامس،)

508 - 90000)طنجة املغرب«.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((6 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)57704).

(79I

FIDUCIAIRE HANI DE COMPTABILITE SARL

S2N PROPRETE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE HANI DE

COMPTABILITE SARL

عمارة 0) شقة رقم 4 شارع مسعود 

الوفقا ي حي السالم، 80070، 

اكادير املغرب

S(N PROPRETE شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 4) 

شارع املغرب العربي الحي الحسني 

تغز ت - 86350 انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(6971

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (1(

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 S(N (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.PROPRETE

اشغا5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الأنظيف.

 (4 رقم) (: عنوان املقر االجأماعي)

الحسني) الحي  العربي  املغرب  شارع 

تغز ت)-)86350)انزكان املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)
درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: ياسين) ا 2لخير  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ياسين  ا 2لخير  السيد 
الحسني) الحي  (06 رقم) اليغ  ساحة 

86350)انزكان املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ياسين  ا 2لخير  السيد 
الحسني) الحي  (06 رقم) اليغ  ساحة 

86350)انزكان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((7 بأاريخ) بانزكان  االبأدائية 

))0))تحت رقم)1867.

(80I

RITAJ SUD S.A.R.L

ZMF ELECTRIQUE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RITAJ SUD S.A.R.L
 LAAYOUNE ، 70000،

LAAYOUNE MAROC
ZMF ELECTRIQUE شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 9 

رقم 34 حي السالم العيون - 70000 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
41(39

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (05
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 ZMF (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.ELECTRIQUE

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.ELECTRICITE

 9 زنقة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

رقم)34)حي السالم العيون)-)70000 

العيون املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد محمد فاضل زيزي):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
زيزي) فاضل  محمد  السيد 
عنوانه)ا))زنقة)9)رقم)34)حي السالم)

العيون)70000)العيون املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
زيزي) فاضل  محمد  السيد 
عنوانه)ا))زنقة)9)رقم)34)حي السالم)

العيون)70000)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (05 االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)1671.

(81I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

BOUTAZ & MARIH GROUP 
إعالن مأعدد القرارات

 STE(OUBOUKS(AUDIT &

CONSEILS

رقم 1 زنقة العابد الفا�شي شارع 

ابن الخطيب الشقة 3 بورمانة ، 

30060، فاس املغرب

 BOUTAZ & MARIH(GROUP 

»شركة ذات املسؤ لية املحد دة«

 عنوان مقرها االجأماعي: الشقة 

5) اقامة السعيدي مكاتب الفأح 

الطابق الخامس شارع الجيش امللكي 

- 30000 فاس املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.69791

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

تم اتخاذ) ((0(( 15)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص املشاركة

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

اسأقالة مسيري الشركة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين مسير جديد للشركة

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

الى) محد دة  مسؤ لية  ذات  شركة 

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)

شريك  حيد)

قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام االسا�شي

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

علي) السيد  طرف  من  تأسيس  تم 

الأالية) الحصص  ممألك  هاشمي 

شركة) تنشأ الحقا،)  التي يمكت ان 

ذات مسؤ لية محد دة ذات شريك)

 حيد

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

علي) السيد  الوحيد  الشريك  تقدم 

نقدية) بمساهمة  للشركة  هاشمي 

بقيمة)90.000)درهم

على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 

تم تعيين السيد علي هاشمي) مايلي:)

مسيرا للشركة ملدة غيرمحد دة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((6 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)))3950/0.

(8(I



عدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0))الجريدة الرسمية   18880

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

BOUTAZ & MARIH GROUP
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما5 الشركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &
CONSEILS

رقم 1 زنقة العابد الفا�شي شارع 
ابن الخطيب الشقة 3 بورمانة ، 

30060، فاس املغرب
 BOUTAZ & MARIH(GROUP

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي الشقة 
5) اقامة السعيدي مكاتب الفأح 

الطابق الخامس شارع الجيش امللكي 
- 30000 فاس املغرب.
رفع رتسما5 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.69791

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تم) ((0(( شتنبر) ((3 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما5  رفع 
 90.000« تي من) درهم«) (110.000»
عن) درهم«) ((00.000« إلى) درهم«)
ت ) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((6 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)))3950/0.
(83I

jilovta sarl

SMARTRADIV
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
SMARTRADIV شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

العونية تجزئة ديار الشرق رقم)9 
 جدة - 60000  جدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
39971

 (8 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( غشت)
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.SMARTRADIV
:)تعما5 ت ) غرض الشركة بإيجاز)

تشييد مأنوعة
اسأيراد  تصدير

زنقة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
رقم)9  الشرق  ديار  تجزئة  العونية 

 جدة)-)60000) جدة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رتسما5  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالأالي:
 340 (: السيد عبد الصمد الريفي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 330 (: يوسف) رحا ي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
330)حصة) (: السيد رحا ي كريم)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 340 (: السيد عبد الصمد الريفي)

بقيمة)100)درهم.
 330 (: يوسف) رحا ي  السيد 

بقيمة)100)درهم.
بقيمة) (330 (: السيد رحا ي كريم)

100)درهم.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
الريفي) الصمد  عبد  السيد 
ديار) تجزئة  العونية  زنقة  عنوانه)ا))
60000) جدة) الشرق رقم)9) جدة)

املغرب.
عنوانه)ا)) يوسف  رحا ي  السيد 
حي الحسني الوفاق زنقة ب5)رقم))) 

 جدة)60000) جدة املغرب.
السيد رحا ي كريم عنوانه)ا))حي)
 (( رقم) ب5) زنقة  الوفاق  الحسني 

 جدة)60000) جدة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 مواطن مسيري الشركة:

الريفي) الصمد  عبد  السيد 
ديار) تجزئة  العونية  زنقة  عنوانه)ا))
60000) جدة) الشرق رقم)9) جدة)

املغرب)
عنوانه)ا)) يوسف  رحا ي  السيد 
حي الحسني الوفاق زنقة ب5)رقم))) 

 جدة)60000) جدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((( بأاريخ) بوجدة  الأجارية 

))0))تحت رقم)1453.
(84I

jilovta sarl

 LE PAPILLION DE
LORIENTAL

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
 LE PAPILLION DE LORIENTAL

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 6)1 

تجزئة العودي طريق تازة - 60000 
 جدة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
39975

 01 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( شتنبر)
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 LE (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.PAPILLION DE LORIENTAL
غرض الشركة بإيجاز):)مخبز

اآليس كريم املعجنات.
 1(6 (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 60000 (- تجزئة العودي طريق تازة)

 جدة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

الشركة:) رتسما5  مبلغ 
100.000,00)درهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: خضرا ي) محمد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: خضرا ي) حمزة  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: خضرا ي) محمد  السيد 
بقيمة)100)درهم.

 500 (: خضرا ي) حمزة  السيد 
بقيمة)100)درهم.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

السيد محمد خضرا ي عنوانه)ا))
 0( الرقم) ا10) (1 حي النهضة الزنقة)

 جدة)60000) جدة املغرب.
السيد حمزة خضرا ي عنوانه)ا))
)0)الرقم10  1)ب) حي النهضة الزنقة)

 جدة)60000) جدة املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد محمد خضرا ي عنوانه)ا))
 0( الرقم) ا10) (1 حي النهضة الزنقة)

 جدة)60000) جدة املغرب
السيد حمزة خضرا ي عنوانه)ا))
)0)الرقم10  1)ب) حي النهضة الزنقة)

 جدة)60000) جدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((6 بأاريخ) بوجدة  الأجارية 

))0))تحت رقم)1467.

(85I

MBGA

MABROUKA EL JADIDA
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

MBGA
 N 275 BD(ZERKTOUNI(N

 275 BD(ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

MABROUKA EL JADIDA شركة 
ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
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 عنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 75) 
شارع الزرقطوني 0050) الرقم 75) 
شارع الزرقطوني 0050) 0050) 

الدارالبيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1676(7

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تم تعيين) 1))شتنبر) املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))لشرف)

تمين كمسير آخر
تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)5)8384.

(86I

MBGA

MABROUKA EL JADIDA
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

MBGA
 N 275 BD(ZERKTOUNI(N

 275 BD(ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

MABROUKA EL JADIDA شركة 
ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 75) 
شارع الزرقطوني 0050) الرقم 75) 
شارع الزرقطوني 0050) 0050) 

الدارالبيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1676(7

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تم تعيين) 1))شتنبر) املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))لشرف)

علي كمسير آخر
تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)5)8384.

(87I

مكأب األسأاذ تمين الهجري موثق

AICHA BOUHACHEM
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما5 الشركة

مكأب األسأاذ تمين الهجري موثق
66 شارع محمد الخامس رقم 14 ، 

90000، طنجة املغرب
AICHA BOUHACHEM شركة 
ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي مجمع 
تلبطر س رقم 18 فا5 فلوري - 

90100 طنجة املغرب.
رفع رتسما5 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.93379

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تم) ((0(( غشت) (08 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما5  رفع 
«300.000)درهم«)تي من)»100.000 
عن) درهم«) (400.000« إلى) درهم«)
ت ) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (16 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)10035.
(88I

FIDUCIAIRE AMER FISC

 BERAGHOUAL AUTO
ECOLE

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE(ETAGE(ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

 BERAGHOUAL AUTO ECOLE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي النهضة 
زايو - 000)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
(46(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (09

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.BERAGHOUAL AUTO ECOLE

سيارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الأعليم.

حي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

الناظور) (6(000 (- زايو) النهضة 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد ياسين برغوا5):)700)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد جواد عاشور):)300)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) برغوا5  ياسين  السيد 

الناظور) (6(000 زايو) الجديد  الحي 

املغرب.

السيد جواد عاشور عنوانه)ا))حي)

الوحدة زايو)000)6)الناظور املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) برغوا5  ياسين  السيد 

الناظور) (6(000 زايو) الجديد  الحي 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور بأاريخ))))شتنبر)

))0))تحت رقم)4430.

(89I

FIDUCIAIRE AMER FISC

GOOD VAST TRANS

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC

 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE(ETAGE(ZAIO، 62000،

NADOR MAROC

GOOD VAST TRANS شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي 11 زنقة 

الطائف زايو - 000)6 الناظور 

املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.15(55

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تقرر حل) 07)شتنبر) املؤرخ في)

املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 

مبلغ) (GOOD VAST TRANS

درهم  عنوان) (50.000 رتسمالها)

الطائف) زنقة  (11 اإلجأماعي) مقرها 

زايو)-)000)6)الناظور املغرب نتيجة)

5):)عدم القيام باية انشطة تجارية.

11)زنقة)   حدد مقر الأصفية ب)

الناظور) (6(000 (- زايو) الطائف 

املغرب.)

  عين:

عبادي) ابراهيم  السيد)ة))

ا الد) صبرة  (6 سكأور)  عنوانه)ا))

الناظور املغرب) (6(900 سأوت زايو)

كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور بأاريخ)0))شتنبر)

))0))تحت رقم)4404.

(90I
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NA CONSEIL

AJIM IMMO SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

NA CONSEIL

 marrakeh(marrakeh، 40000،

marrakech MAROC

AJIM IMMO SARL شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 4 

د.م.م اقامة خالد رقم 10 طابق 

) طريق تاركة مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1(9053

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (06

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 AJIM (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.IMMO SARL

التر يج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للعقار.

شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

طابق) (10 د.م.م اقامة خالد رقم) (4

 40000 (- مراكش) تاركة  طريق  ((

مراكش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: الودغيري) بال5  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
ايبوز) لفونت  بريز  السيدة 

كونسطونس) جينفر  الودغيري 

فير نيك سيلفي):)500)حصة بقيمة)

100)درهم للحصة.

 500 (: الودغيري) بال5  السيد 

بقيمة)100)درهم.

ايبوز) لفونت  بريز  السيدة 
كونسطونس) جينفر  الودغيري 
 100 بقيمة) (500 (: فير نيك سيلفي)

درهم.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الودغيري  بال5  السيد 

فرنسا)40000)مراكش املغرب.
ايبوز) لفونت  بريز  السيدة 
كونسطونس) جينفر  الودغيري 
فرنسا) عنوانه)ا)) سيلفي  فير نيك 

40000)مراكش املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
ايبوز) لفونت  بريز  السيدة 
كونسطونس) جينفر  الودغيري 
فرنسا) عنوانه)ا)) سيلفي  فير نيك 

40000)مراكش املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((0 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139568.

(91I

SIDORIC

La Fée Chocolat
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SIDORIC
 Espace(Porte(d’Anfa, 3 rue(Bab

 El(Mansour(Espace(Porte(d’Anfa,
 3 rue(Bab(El(Mansour، 20050،

Casablanca MAROC
La Fée Chocolat شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي فضاء 
باب تنفا زنقة 3 باب املنصورعمارة 
C الطابق األ 5 مكأب رقم 3 الدار 

البيضاء 0050) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
555737

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (06
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 La Fée(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.Chocolat
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
 شراء) 2يع  اسأيراد  تصدير)
مواد) الشوكوالتة  الحلويات  تي 
لصناعة) مفيدة  ضر رية  تخرى 

الشوكوالتة  الحلويات)؛
املأعلقة) األشياء) امللحقات  بيع 

بالنشاط.
لألحداث) املأحركة  الرسوم 

املأعلقة بصنع الشوكوالتة)؛
تمثيل تي شركة  طنية ت  د لية)

لها نفس غرض الشركة)؛.
فضاء) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
باب املنصورعمارة) (3 باب تنفا زنقة)
الدار) (3 الطابق األ 5 مكأب رقم) (C
البيضاء) الدار  ((0050 البيضاء)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 50.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:
 500 (: بالقا�شي) مونية  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيدة مونية بالقا�شي عنوانه)ا))
الدار) انفا  بارا  تجزئة  (65 الرقم)
البيضاء) الدار  ((0450 البيضاء)

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيدة مونية بالقا�شي عنوانه)ا))
الدار) انفا  بارا  تجزئة  (65 الرقم)
البيضاء) الدار  ((0450 البيضاء)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)-.

(9(I

FIDUCIAIRE BAMMOU

MY DADA
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et

 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

MY DADA شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

االسأقال5  شارع املرسة اقامة لبرال 

ت مكأب رقم 08 - 14000 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

66601

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (08

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 MY (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.DADA

غرض الشركة بإيجاز):)-مقا لة في)

تنضيف  اجهات املحالت  الشفق

-مقا لة غرس ا  زراعة الحدائق)

 املنتزهات  الشوارع

مأنوعة) تعما5  في  -مقا لة 

البناءات.

شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

االسأقال5  شارع املرسة اقامة لبرال)

القنيطرة) (14000  -  08 ت مكأب رقم)

املغرب.
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تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)
درهم،)مقسم كالأالي:

السيد هدي بوعبدلي):)500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: بوعبدلي) هشام  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بوعبدلي  هدي  السيد 
 14000  1544 الرقم) (01 الوفاء)

القنيطرة املغرب.
السيد هشام بوعبدلي عنوانه)ا))
 14000  1544 الرقم) (01 الوفاء)

القنيطرة املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بوعبدلي  هدي  السيد 
 14000  1544 الرقم) (01 الوفاء)

القنيطرة املغرب
السيد هشام بوعبدلي عنوانه)ا))
 14000  1544 الرقم) (01 الوفاء)

القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بأاريخ) بالقنيطرة  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)3640.
(93I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

PREMIUM XP SARL AU
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما5 الشركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili(parc 3eme(etg(N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

PREMIUM XP SARL AU شركة 
ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي )) مكرر 
جوراس، الطابق )، رقم 8 مكأب 

ب املعاريف - 0000) الدار البيضاء 
املغرب.

رفع رتسما5 الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.355185
الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تم) ((0(( غشت) (05 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما5  رفع 
«400.000)درهم«)تي من)»100.000 
عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)
إدماج احأياطي ت  تر2اح ت ) (: طريق)

عال ات إصدار في رتس املا5.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839136.

(94I

LUCA CENTER

SILRANE TRAVAUX
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LUCA CENTER
 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
SILRANE TRAVAUX شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي 61 شارع 
اللة ياقوت زا ية مصطفي املعاني 
الطابق الثاني رقم )6 مركز رياض 

الدار البيضاء - 0000) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
553431

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (01
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.SILRANE TRAVAUX
:)مقا 5 في) غرض الشركة بإيجاز)

اعما5 البناء.
61)شارع) عنوان املقر االجأماعي):)
املعاني) مصطفي  زا ية  ياقوت  اللة 
رياض) مركز  (6( رقم) الثاني  الطابق 
الدار البيضاء)-)0000))الدار البيضاء)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: السيد محمد ايت عبال)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد محمد ايت عبال عنوانه)ا))
سعادة) (1176 رقم) (1 االفاق) تجزئة 

مراكش)40000)مراكش املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد محمد ايت عبال عنوانه)ا))
سعادة) (1176 رقم) (1 االفاق) تجزئة 

مراكش)40000)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

غشت)))0))تحت رقم)8009).
(95I

العبدال ي لالشغا5 املحاسبتية

STE LABOZAMAN SARL AU
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما5 الشركة

العبدال ي لالشغا5 املحاسبتية
عمارة نوميديا شارع محمد الخامس 

الطابق )الشقة3 تازة ، 35000، 
تازة املغرب

 STE LABOZAMAN SARL AU
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي ) الطابق 
السفلي عمارة ندى بيت غالم تازة - 

35000 تازة املغرب.

رفع رتسما5 الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1499
الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تم) ((0(( شتنبر) (19 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما5  رفع 
«400.000)درهم«)تي من)»600.000 
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
ت ) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((6 بأاريخ) بأازة  االبأدائية 

))0))تحت رقم)451.

(96I

مكأب الزياني عبد الحق  شركاؤه

 سراج الحق خدمات

 SIRRAJ EL HAQ -- 
KHADAMAT

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تأسيس شركة

مكأب الزياني عبد الحق  شركاؤه
6)1 شارع محمد الخامس عمارة 

سقيف الطابق 1 الرقم ) الجديدة 
الجديدة، 4000)، الجديدة املغرب
 SIRRAJ EL -- سراج الحق خدمات 
HAQ KHADAMAT شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 

33) شارع الفشأالي -حي بئرانزران - 
4000) الجديدة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
19851

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (06
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
سراج) (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)
 SIRRAJ EL HAQ (-- الحق خدمات)

.KHADAMAT
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اصالح) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
-اآلالت  جميع) السيارات)  صيانة 

املعدات  2يع قطع الغيار-.
الرقم) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
(- -حي بئرانزران) 33))شارع الفشأالي)

4000))الجديدة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 (00 (: السيد الكبير سراج الحق)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 600 (: الحق) سراج  ريم  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 (00 (: السيد عماد سراج الحق)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيدة ريم سراج الحق عنوانه)ا))
04))تجزئة السالم)4000))الجديدة)

املغرب.
الحق) سراج  الكبير  السيد 
عنوانه)ا))07))تجزئة السالم)4000) 

الجديدة املغرب.
الحق) سراج  عماد  السيد 
الدار) ((0000  167 الزنقة) عنوانه)ا))

البيضاء)املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيدة ريم سراج الحق عنوانه)ا))
04))تجزئة السالم)4000))الجديدة)

املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالجديدة بأاريخ)1))شتنبر)

))0))تحت رقم)37)9).
(97I

ANGM

ا ن ج م
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANGM
 N° 2 ESSANAOUBAR(ETAG 4
 BUREAU 12 CASABLANCA ،

20160، CASABLANCA(MAROC

ا ن ج م شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم ) 
زنقة الصنو2ر الطابق 4 املكأب )1 

الدارالبيضاء - 60)0) الداراليضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556009

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((1

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها):)ا ن ج م.

النضافة) (: غرض الشركة بإيجاز)

 تنضييف املباني.
 ( رقم) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 1( املكأب) (4 زنقة الصنو2ر الطابق)

الداراليضاء) ((0(60 (- الدارالبيضاء)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 5.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:

 1 (: الحمداني) عبدالكبير  السيد 

حصة بقيمة)5.000)درهم للحصة.

السيد عبدالكبير الحمداني):)تالت)

للعمل بقيمة)0.000))درهم.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

الحمداني) الكبير  عبد  السيد 
عنوانه)ا))59))زنقة))1)سدي مومن)

القديم)0400))الدارالبيضاء)امغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

الحمداني) عبدالكبير  السيد 
عنوانه)ا))59))زنقة))1)سدي مومن)

القديم)0400))الدارالبيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)-.

(98I

LMT AUDITING

AGOTA IMMO
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

قفل الأصفية

LMT AUDITING

 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،

20000، CASABLANCA(MAROC

AGOTA IMMO شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي : 1 زنقة 

ايت باها شارع محمد السادس - 

10000 الر2اط املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.134(59

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تقرر) ((0(( غشت) (04 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (AGOTA IMMO حل)

رتسمالها) مبلغ  املحد دة  املسؤ لية 

مقرها) درهم  عنوان  (15.000

شارع) باها  ايت  زنقة  (1 اإلجأماعي)

الر2اط) (10000 (- السادس) محمد 

اي) للشركة  لليس  نتيجة  املغرب 

نشاط.

  عين:

سليمان) ابن  محمد  السيد)ة))

شارع ابن بطوطة اقامة)  عنوانه)ا))

املغرب) الر2اط  (10000 السلوى)

كمصفي))ة))للشركة.

  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)

زنقة) (1 ))0)) في) غشت) (04 بأاريخ)

(- السادس) محمد  شارع  باها  ايت 

10000)الر2اط املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((( بأاريخ) بالر2اط  الأجارية 

))0))تحت رقم)9091)1.

(99I

LMT AUDITING

RE INVESTORS

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

قفل الأصفية

LMT AUDITING

 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،

20000، CASABLANCA(MAROC

RE INVESTORS شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي : اقامة 

عثمان ابن عفان ) زا ية شارع 16 

نونبر  زنقة حنين شقة 4 - 10000 

الر2اط املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.134891

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تقرر) ((0(( غشت) (04 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (RE INVESTORS حل)

رتسمالها) مبلغ  املحد دة  املسؤ لية 

مقرها) درهم  عنوان  (15.000

عفان) ابن  عثمان  اقامة  اإلجأماعي 

نونبر  زنقة حنين) (16 زا ية شارع) ((

املغرب) الر2اط  (10000  -  4 شقة)

نتيجة لليس للشركة اي نشاط.

  عين:

سليمان) ابن  محمد  السيد)ة))

شارع ابن بطوطة اقامة)  عنوانه)ا))

املغرب) الر2اط  (10000 السلوى)

كمصفي))ة))للشركة.

  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)

اقامة) ))0)) في  غشت) (04 بأاريخ)

 16 زا ية شارع) (( عثمان ابن عفان)

 10000  -  4 نونبر  زنقة حنين شقة)

الر2اط املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((( بأاريخ) بالر2اط  الأجارية 

))0))تحت رقم))909)1.

300I
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LMT AUDITING

RE INVESTORS1

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

قفل الأصفية

LMT AUDITING

 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،

20000، CASABLANCA(MAROC

RE INVESTORS1 شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي : اقامة 

عثمان ابن عفان ) زا ية شارع 16 

نونبر  زنقة حنين شقة 4 - 10000 

الر2اط املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.1350(7

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تقرر) ((0(( غشت) (04 في) املؤرخ 

شركة ذات) (RE INVESTORS1 حل)

رتسمالها) مبلغ  املحد دة  املسؤ لية 

مقرها) درهم  عنوان  (15.000

عفان) ابن  عثمان  اقامة  اإلجأماعي 

نونبر  زنقة حنين) (16 زا ية شارع) ((

املغرب) الر2اط  (10000  -  4 شقة)

نتيجة لليس للشركة اي نشاط.

  عين:

سليمان) ابن  محمد  السيد)ة))

شارع ابن بطوطة اقامة)  عنوانه)ا))

املغرب) الر2اط  (10000 السلوى)

كمصفي))ة))للشركة.

  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)

اقامة) ))0)) في  غشت) (04 بأاريخ)

 16 زا ية شارع) (( عثمان ابن عفان)

 10000  -  4 نونبر  زنقة حنين شقة)

الر2اط املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((( بأاريخ) بالر2اط  الأجارية 

))0))تحت رقم)9093)1.

301I

LMT AUDITING

E-STORE

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

قفل الأصفية

LMT AUDITING

 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،

20000، CASABLANCA(MAROC

E-STORE شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي : زنقة 

سمية، إقامة شهرزاد3، الطابق5 

الرقم)),الدار البيضاء، املغرب - 

0000) الدار البيضاء املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.430591

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تقرر حل) 16)شتنبر) املؤرخ في)

املسؤ لية) ذات  شركة  (E-STORE

 100.000 رتسمالها) مبلغ  املحد دة 

درهم  عنوان مقرها اإلجأماعي زنقة)

الطابق5  شهرزاد3،) إقامة  سمية،)

(- املغرب) البيضاء،) الرقم)),الدار 

الدار البيضاء)املغرب نتيجة) ((0000

لليس للشركة اي نشاط.

  عين:

املصمودي) السيد)ة)) سام 

كولف) بريستيجيا  اقامة   عنوانه)ا))

سيتي عمارة)57ب ط)1)ش)4 0000) 

)ة)) كمصفي) املغرب  بوسكورة 

للشركة.

  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)

زنقة) ))0)) في  شتنبر) (16 بأاريخ)

الطابق5  شهرزاد3،) إقامة  سمية،)

البيضاء) الدار  ((0000 (- الرقم)),)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838838.

30(I

ELYX CONSULTING

BEJDIS
إعالن مأعدد القرارات

ELYX CONSULTING

 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt

 n°32-Etage(n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BEJDIS »شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة«

 عنوان مقرها االجأماعي: إقامة 

مهدي رقم 3 شارع تبو الوقت 

بورجون - 0000) الدارالبيضاء 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.3(7439

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

تم اتخاذ) ((0(( 05)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

 Dôme Maître«(مايلي:)إرفاق عالمة

الشركة) باسم  (« (chocolatier

سجلها) في  «BEJDIS«) تسجيلها 

الأجاري.

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

كمسيرة) زينب  بنيس  السيدة  تعيين 

مشاركة جديدة للشركة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

الأوقيع املشترك للسيد إدريس جما5)

الدين  السيدة زينب بنيس.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

على) ينص  الذي  (:3 رقم) بند 

 Dôme Maître«(مايلي:)إرفاق عالمة

الشركة) باسم  (« (chocolatier

(»BEJDIS»

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

السيد إدريس جما5 الدين  السيدة)
مشاركين) مسيرين  بنيس  زينب 

للشركة د ن تحديد املدة

على) ينص  الذي  (:14 رقم) بند 

مايلي:)الأوقيع املشترك للسيد إدريس)

جما5 الدين  السيدة زينب بنيس.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم))83739.

303I

ZAHIR PIECES AUTO

ZAHIR PIECES AUTO
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZAHIR PIECES AUTO
05 بلوك 1 حي النسيم املسيرة ، 
30030، فاس اململكة املغر2ية

ZAHIR PIECES AUTO شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي 05 بلوك 1 
حي النسيم املسيرة بنسودة - 30030 

فاس اململكة املغر2ية
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
73863

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (01
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 ZAHIR(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.PIECES AUTO
غرض الشركة بإيجاز):)تاجر قطع)

غيار السيارات)-)االسأيراد.
05)بلوك) عنوان املقر االجأماعي):)
(- بنسودة) املسيرة  النسيم  حي  (1

30030)فاس اململكة املغر2ية.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: السيد زهير عبد الرزاق)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
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الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

السيد زهير عبد الرزاق عنوانه)ا))
زنقة  اد ام الر2يع شارع الرشاد) (73
اململكة) فاس  (30070 س) النرجس 

املغر2ية.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد زهير عبد الرزاق عنوانه)ا))
زنقة  اد ام الر2يع شارع الرشاد) (73
اململكة) فاس  (30070 س) النرجس 

املغر2ية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((1 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3856.
304I

Laghmich Mohammed

RIYAD PAINT SARL AU
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE RIYAD PAINT SARL AU
تأسيس الشركة

ذات املسؤ لية املحد دة بشريك 
 احد

بمقأ�شى عقد عرفي حرر بطنجة)
تم  ضع) (،(0(( سبأمبر) (08 بأاريخ)
ذات) للشركة  األسا�شي  القانون 
الوحيد) بشريك  محد دة  مسؤ لية 

ذات الخصائص الأالية:
 Riyad(Paint(sarl(au(:التسمية(-

تهداف) لها  الشركة  الهـدف:) (-
ت ) لحسابها  املغرب  خارجه  داخل 

لحساب الغير.
•)تصنيع  توزيع الصباغ للمباني

بجميع) القيام  عامة  بصفة  (•
الأجارية  الصناعية) العمليات 
 املالية  العقارية التي ترتبط بطريقة)
بالهدف) مباشرة  غير  ت   مباشرة 
املسطر تعاله ت  تلك التي من شأنها)

تن تساعد على تنمية الشركة.
 1( بطنجة،) االجأماعي:) املقر  (-
خالد ابن الوليد طابق الثالث رقم)8.

حدد رتسما5) رتسما5 الشركة:) (-
درهم مقسمة) (100.000 الشركة في)

درهم) (1000 100)حصة من فئة) إلى)
إلى) (1 من) مرقمة  الواحدة  للحصة 

100)كلها محررة  مخصصة إلى:
السيدة تمعاد الحوزي خديجة) (•

100)حصة
 99 تأسست الشركة ملدة) املدة:) (-
سنة ابأداء)من يوم تأسيسها النهائي)
إال في حالة الأصفية قبل األ ان ت )

الأمديد.
-)السنة االجأماعية:)تبدت من فاتح)

يناير  تنأهي في)31)دجنبر.)
السيدة) الشركة  تسير  اإلدارة:) (-

تمعاد الحوزي خديجة.
اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع  (-
باملحكمة) الضبط  بمكأب  القانوني 
الجهوي) املركز  طريق  عن  الأجارية 
19)سبأمبر) لالستثمار بطنجة بأاريخ)
57469)) قيدت) رقم) تحت  ((0((
الشركة بالسجل الأجاري تحت رقم)

130545)من السجل الأحليلي.
املسيرة:)تمعاد الحوزي خديجة)

305I

مكأب الزياني عبد الحق  شركاؤه

لكنيزي
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكأب الزياني عبد الحق  شركاؤه
6)1 شارع محمد الخامس عمارة 

سقيف الطابق 1 الرقم ) الجديدة 
الجديدة، 4000)، الجديدة املغرب

لكنيزي شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
القدس تجزئة رقم 59) الجديدة - 

4000) الجديدة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
19849

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (0(
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها):)لكنيزي.
خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املعلومات  الأدريب  الدر س)

الخصوصية  اللغات..
تجزئة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
(- الجديدة) ((59 القدس تجزئة رقم)

4000))الجديدة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
السيد لكنيزي زهير):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) زهير  لكنيزي  السيد 
الجديدة) ((4000 حمزة) تجزئة 

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيدة طامو سنجاري عنوانه)ا))
تجزئة حمزة)4000))الجديدة املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالجديدة بأاريخ)1))شتنبر)

))0))تحت رقم)35)9).
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امغار عبد الغافور

WEST TRIPOLIS
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق اال 5 تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب
WEST TRIPOLIS شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد)في طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي مركب 
مكسطا كوسطا كابو نيكر  بلوك ا 
عمارة 1 الطابق 3 مرتيل - 93150 

مرتيل املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.17175
الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
))0))تقرر حل) 19)شتنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)
 WEST TRIPOLIS الوحيد) الشريك 
درهم) (150.000 رتسمالها) مبلغ 
مركب) اإلجأماعي  مقرها   عنوان 
ا) بلوك  نيكر   مكسطا كوسطا كابو 
 93150 (- مرتيل) (3 الطابق) (1 عمارة)

مرتيل املغرب نتيجة 5):)الخسارة.
مركب) ب  الأصفية  مقر  حدد    
ا) بلوك  نيكر   مكسطا كوسطا كابو 
 93150 (- مرتيل) (3 الطابق) (1 عمارة)

مرتيل املغرب.)
  عين:

سعد ن) سالم  محمد  السيد)ة))
كوسطا) ميكسطا  مركب   عنوانه)ا))
 93150 كابو طريق كابونبكر  مرتيل)

مرتيل املغرب كمصفي))ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((3 االبأدائية بأطوان بأاريخ)

))0))تحت رقم)651).

307I

 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT ERRAMI

ABDELKEBIR COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

STE ESPACE JALIL SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

 FIDUCIAIRE ENNASSER
 AIT ERRAMI ABDELKEBIR
 COMPTABLE AGREE PAR

L’ETAT
 AV(DES(FAR(SOUK(SEBT ،

3550)، سوق السبت ا الد النمة 
املغرب

STE ESPACE JALIL SARL شركة 
ذات املسؤ لية املحد دة

)في طور الأصفية)



18887 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
الجيش امللكي الحي االداري سوق 
السبت ا الد النمة - 3550) سوق 

السبت ا الد النمة املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1637

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) 19)غشت) املؤرخ في)
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 
مبلغ) (STE ESPACE JALIL SARL
درهم  عنوان) ((00.000 رتسمالها)
الجيش) شارع  اإلجأماعي  مقرها 
السبت) سوق  االداري  الحي  امللكي 
سوق السبت) ((3550 (- النمة) ا الد 
ا الد النمة املغرب نتيجة 5):)اسباب)

االقأصادية.
شارع) ب  الأصفية  مقر  حدد    
سوق) االداري  الحي  امللكي  الجيش 
سوق) ((3550 (- النمة) السبت ا الد 

السبت ا الد النمة املغرب.)
  عين:

السيد)ة))البشير جليل  عنوانه)ا))
االداري) الحي  امللكي  الجيش  شارع 
 (3550 النمة) ا الد  السبت  سوق 
املغرب) النمة  ا الد  السبت  سوق 

كمصفي))ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ) بن صالح  بالفقيه  االبأدائية 

7))شتنبر)))0))تحت رقم)36).
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RAIS(AUDIT&CONSEIL

معهد التكوين للمهن الصناعية 
للسيارات
  IFMIA 

شركة املساهمة
تجديد مدة مزا لة مهام املسيرين

معهد الأكوين للمهن الصناعية 
للسيارات 
 »IFMIA

شركة مجهو لة ا إل سم 

ر ت سما لها 300.000 د ر هم

مقر ها اال جأما عي : الدا ر البيضا 

ء طريق EC03 املنطقة الصناعية 

الجديدة – تهل الغالم – مقاطعة 

سيدي مومن

السجل الأجاري : الدار البيضاء رقم 

(55887

إعــا دة مهام املديرالعام

بـأا) املنعقد  اإل داري  إن املجلس 
قــد قرر تجديد) ((0(( يونيو) ((4 ريخ)

الزركتي،) الدين  جما5  السيد  مهام 

كمدير عـام للشركة.

ثم اإل يــداع القانوني لـدى الـمحكـة)

الـأجـا رية با لدارالبـيضاء)،)بأا ر يخ)6) 

سبأمبر)))0))تــحت عـد د)838861.

مقأطف من ت جل اإل شها ر

309I

العيون استشارات

SOHASLAND
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب

SOHASLAND شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي مدينة 

الوحدة بلوك س رقم 694 مكرر - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

43085

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (19

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.SOHASLAND
االشغا5) (: غرض الشركة بإيجاز)
املقايضة  الأجارة العامة،) (، العامة)
استراد) الأجارية،) الخدمات  النقل،)

 تصدير....
مدينة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
(- مكرر) (694 الوحدة بلوك س رقم)

70000)العيون املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
(: حصلة) اللطيف  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
حصلة) اللطيف  عبد  السيد 
ا الد) اسن  الكراكر  د ار  عنوانه)ا))

تايمة)70000)العيون املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
حصلة) اللطيف  عبد  السيد 
ا الد) اسن  الكراكر  د ار  عنوانه)ا))

تايمة)70000)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((6 االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)840).
310I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

GHALI D›OR
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

 cabinet el kharraz mohamed dia
eddine

 résidence al andalus av
 Mohamed(yazidi(bloc(g(apt
 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc
GHALI D’OR شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد
 عنوان مقرها االجأماعي شارع 

الجيش امللكي اقامه البساتين رقم 
6 - 93040 تطوان املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.((341
الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تم) ((0(( غشت) ((5 في) املؤرخ 
»اسأيراد) من) الشركة  نشاط  تغيير 
تصدير تحويل إنأاج  تسويق جميع)
املواد) »تجارة  إلى) الشكوالتة«) تنواع 

الشكوالتية بالأقسيط
للمواد) الأقليدي  الأصنيع 

 املشأقات الشكوالتية«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (14 االبأدائية بأطوان بأاريخ)

))0))تحت رقم)1889.

311I

FISCABEL

KOTCONST
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

FISCABEL
 HAY(ENNAHDA(TIFLET ، 49

15100، TIFLET(MAROC
KOTCONST شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 30 

حي الرشاد رقم 771 تيفلت - 15100 
تيفلت املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.(55(5

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( شتنبر) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الجاللي) )ة)) السيد) تفويت 
اجأماعية) حصة  ((50 الحديوي)
حصة لفائدة السيد) (500 من تصل)
شتنبر) (13 امين الحديوي بأاريخ) )ة))

.(0((
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (6 بأاريخ) بالخميسات  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)356.

31(I
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 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

STE ABDELLAH N›CIRI
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي محمد ، 15000، 
الخميسات املغرب

STE ABDELLAH N’CIRI شركة 
ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 30 
شقة 8 شارع احمد الوكيلي حسان - 

0000) الر2اط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
161435

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) ((3
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.ABDELLAH N’CIRI
مقا 5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النقل السياحي
باص سيارة عمومية.

عنوان املقر االجأماعي):)عمارة)30 
شقة)8)شارع احمد الوكيلي حسان)-)

0000))الر2اط املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: نصري) السيد عبد هللا 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد عبد هللا نصري عنوانه)ا))

3))حي الزهراء) زنقة  اد الكوس رقم)

15000)الخميسات املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا نصري عنوانه)ا))

3))حي الزهراء) زنقة  اد الكوس رقم)

15000)الخميسات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (04 بأاريخ) بالر2اط  الأجارية 

))0))تحت رقم)6137)1.

313I

 CABINET COMPTABLE AL MESSOUDI

AHMED

BAYT ALICE
إعالن مأعدد القرارات

 CABINET COMPTABLE AL

MESSOUDI AHMED

 AV(DE(LA(LIBERTE 80 IMM

 GIBRALTAR(BUREAU 21 C

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

BAYT ALICE »شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة ذات الشريك 

الوحيد«

 عنوان مقرها االجأماعي: حي بني 

ايدر زنقة خطيب رقم 6) - - طنجة 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.59139

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

تم اتخاذ) ((0(( يونيو) ((8 املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

بن) ندي  السيد  جديد  مسير  تعيين 

منصور إلى جانب املسيرين الحاليين)

السيدة فابيان انسلين  السيد عاد5)

النظام) من  (16 املادة) بليل  تعديل 

األسا�شي للشركة.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 
1تدار الشركة من قبل مسير) مايلي:)
طبيعيين) تشخاص  (، تكثر) ت    احد 
قبل) من  معينين  (، ال) تم  شركاء) (،
املساهم الوحيد في النظام األسا�شي)
املساهم) يعين  الحق.) قانون  في  ت  
الوحيد)3)مسيرين منفصلين للشركة:)
تنسيلين  الّسيد) فابيان  الّسيدة 
عاد5 بليل  الّسيد ندي بن منصور)
قانوًنا) ملزمة  الشركة  )سأكون 
املأعلقة) األعما5  الوثائق  بجميع 
بها من خال5 الأوقيع املنفصل ألحد)
تعاله) املذكورين  الثالثة  املسيرين 
السيد) ت   تنسيلين  فابيان  )السيدة 
عاد5 بليل ت  السيد ندي بن منصور)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (13 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)9776.
314I

 AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A(CM sarl

SELYAN CONSEILS
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A(CM sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
دياموند، الطابق األ 5 ، مكأب رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب
SELYAN CONSEILS شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي 8 مجمع 
غند ري مبنى 8 ، الطابق األ 5 رقم 
15 ماالباطا ، طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.119081

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
املؤرخ في)09)شتنبر)))0))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
الطابق) (، (8 «8)مجمع غند ري مبنى)
(- طنجة) (، ماالباطا) (15 رقم) األ 5 

إلى)»مارشان) 90000)طنجة املغرب«)

5)،)طنجة.)-) شارع موالي حسن رقم)

90000)طنجة املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((6 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)10509.

315I

TH CONSULTING

ALMAZ BETON GROUP
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

TH CONSULTING

 (6BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،

CASABLANCA MAROC

ALMAZ BETON GROUP شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي مديونة 

اقامة جنان مديونة فقيه قيد 

هرا ي الشطر 1 رقم 3)1 مجاطية 

ا الد طالب - 9490) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556365

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (01

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.ALMAZ BETON GROUP

اسأغال5) (: غرض الشركة بإيجاز)

الجاهزة) الخرسانة  خلط  محطات 

إنأاج  2يع الخرسانة الجاهزة..

مديونة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

قيد) فقيه  مديونة  جنان  اقامة 
مجاطية) (1(3 رقم) (1 هرا ي الشطر)

الدار البيضاء) ((9490 (- ا الد طالب)

املغرب.
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تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

الشفيق) رضوان  احمد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (340  :

للحصة.

330)حصة) (: السيد عمر الحوتي)

بقيمة)100)درهم للحصة.

كيران) بن  طارق  احمد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (330  :

للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

الشفيق) رضوان  احمد  السيد 

السالم) عبد  زنقة  ((3 عنوانه)ا))

1)شقة) الخطابي اقامة القصر طابق)

1 50)0))الدار البيضاء)املغرب.

السيد عمر الحوتي عنوانه)ا))حي)

نزهة زنقة)6)رقم)1)1)اقامة الزمردة)

الدار) ((0580 السبع) عين  (1 شقة)

البيضاء)املغرب.

كيران) بن  طارق  احمد  السيد 

عنوانه)ا))اقامة باي فيو عمارة ت شقة)

10)طابق)3)عين الدئاب)0180))الدار)

البيضاء)املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

الشفيق) رضوان  احمد  السيد 

السالم) عبد  زنقة  ((3 عنوانه)ا))

1)شقة) الخطابي اقامة القصر طابق)

1 50)0))الدار البيضاء)املغرب

كيران) بن  طارق  احمد  السيد 

عنوانه)ا))اقامة باي فيو عمارة ت شقة)

10)طابق)3)عين الدئاب)0180))الدار)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838887.

316I

ste sofarajip sarl

 SOFARAJIP
صوفاراجيب

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تأسيس شركة

ste sofarajip sarl
 BUREUX(N°28 ETG 4 BUREUX

 EL SAFAE ROUTE SEFROU
 MLY(RACHID(FES ، 3000، FES

MAROC
sofarajip صوفاراجيب شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي مكأب رقم 

8) الطابق الرابع مكاتب الصفاء 
طريق صفر  موالي رشيد فاس - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

73933
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) ((9
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

sofarajip)صوفاراجيب.
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)
العقاري  السياحي)-املقا لة في البناء)

 االشغا5 العامة.
مكأب) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
رقم)8))الطابق الرابع مكاتب الصفاء)
(- فاس) رشيد  موالي  صفر   طريق 

30000)فاس املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
الشخصية  العائلية) األسماء) (-

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الز بعي  السيد سعيد 
)60)زنقة الدار2يضاء)حي االمل طريق)

صفر  فاس)30000)فاس املغرب.

خالد) سعد  العزيز  عبد  السيد 

شارع) بالر ضة  عنوانه)ا)) املسر 

000)9)الكويت) 7))الكويت) 0)املبنى)

الكويت.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الز بعي  السيد سعيد 

)60)زنقة الدار2يضاء)حي االمل طريق)

صفر )30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((6 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم))393.

317I

حسام الدين

زروق ميد
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

حسام الدين

شارع بن عبد الرحمان الطابق اال 5 

رقم 1 قرب صيدلية باب الأوت ، 

93000، تطوان املغرب

زر ق ميد شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

ا ران باريس رقم 105 الطابق الثاني 

الزهور 1 فاس 30000 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.66079

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( غشت) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):

)ة))عزالدين زر ق) تفويت السيد)

تصل) من  اجأماعية  حصة  (500

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.000

غشت) (17 بأاريخ) حمد ش  اشرف 

.(0((

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) (16 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)4886.

318I

LAMAN EXPERTISE

SYJA TRIBAL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

LAMAN EXPERTISE
 Résidence(Riad(Arfoud, Imm. 8,
 Bureau(N° 9, Rue(Mouzdalifa,

 Aarset(Sinko ، 40000،
Marrakech Maroc

SYJA TRIBAL شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة)في طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي املكأب 
رقم 9، رياض ترفود، املدخل 8، 
عرصة صينكو ، شارع ، املزدلفة - 

40000 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.101001

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) 15)شتنبر) املؤرخ في)
 SYJA(شركة ذات املسؤ لية املحد دة
 10.000 رتسمالها) مبلغ  (TRIBAL
اإلجأماعي) مقرها  درهم  عنوان 
املكأب رقم)9،)رياض ترفود،)املدخل)
املزدلفة) (، 8،)عرصة صينكو)،)شارع)
(: مراكش املغرب نتيجة 5) (40000  -

عدم ر2حية املشر ع.
املكأب) الأصفية ب    حدد مقر 
(،8 املدخل) ترفود،) رياض  (،9 رقم)
(- املزدلفة) (، شارع) (، عرصة صينكو)

40000)مراكش املغرب.)
  عين:

كيأان) لحلو  ياسمين  السيد)ة))
عمارة) االطلس،) اقامة   عنوانه)ا))
8،)شارع محمد السادس،) ش،)شقة)
الحي الشأوي)40000)مراكش املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((3 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139690.

319I
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 ALOUI«(-(»العلوي كونسولأين)»محاسب معأمد

CONSULTING(SARL(AU(»Comptable(Agréé

كيكا تنفيست ش.ذ.م.م. 

KIKA INVEST SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تعيين مسير جديد للشركة

العلوي كونسولأين »محاسب 

 ALOUI CONSULTING« - »معأمد

SARL(AU »Comptable(Agréé

13 شارع  لي العهد٬ الطابق الثاني٬ 
رقم ) ص.ب. 35 ، 93000، تطوان 

املغرب

 KIKA .كيكا تنفيست ش.ذ.م.م

INVEST SARL شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

9 تبريل رقم 45 - 93000 تطوان 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(5991

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تم تعيين) 1))شتنبر) املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))بشرى)

املرابط كمسير  حيد

تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((6 االبأدائية بأطوان بأاريخ)

))0))تحت رقم)663).

3(0I

LA DILIGENCE COMPTABLE

MARZOUK BOIS
إعالن مأعدد القرارات

LA DILIGENCE COMPTABLE

16 زنقة عبد العزيز الثعالبي شارع 

عال5 بن عبد هللا الطابق الثاني 

املكأب رقم 14 فاس ، 30000، 

فاس املغرب

MARZOUK BOIS »شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة«

 عنوان مقرها االجأماعي: رقم )8 

شارع الحسيمة األطلس - - فاس 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.19597

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

تم اتخاذ) ((0(( 14)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

الشركة) رتسما5  رفع  تم  مايلي:)

إلى) درهم  (500.000,00 من)

 8000 بخلق) درهم،) (1.300.000,00

درهم) (100,00 حصة جديدة بقيمة)

للحصة الواحدة بمبلغ إجمالي قدره)

بإدماج) درهم،) دلك  (800.000,00

بمبلغ) للشركاء) الجاري  الحساب 

800.000,00)درهم.

على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 

اسأقالة السيد محمد كرامي) مايلي:)

التسيير  تعيين) مهام  من  الصنهاجي 

مهدي) الصنهاجي  كرامي  السيد 

يوسف) الصنهاجي  كرامي   السيد 

مسيران للشركة ملدة غير محد دة.

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون األسا�شي للشركة.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تعديل الفصو5)5) 6) 7)من القانون)

األسا�شي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((3 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)5041.

3(1I

fiduciaire(l’entente

 AMANE PRODUITS

CHIMIQUE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

fiduciaire(l’entente

 res(jawhara(av(nehro(app(n° 10

 - 1ere(etage(meknes ، 50000،

meknes maroc

AMANE PRODUITS CHIMIQUE

 شركة ذات املسؤ لية املحد دة
)في طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 7 رقم 
6 حي نصر مدينة جديدة مكناس - 

50000 مكناس مغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري)
.(0717

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تقرر) ((0(( يوليوز) (0( في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤ لية املحد دة)
 AMANE PRODUITS CHIMIQUE
درهم) (30.000.000 رتسمالها) مبلغ 
 عنوان مقرها اإلجأماعي زنقة)7)رقم)
مكناس) جديدة  مدينة  نصر  حي  (6
(: مكناس مغرب نتيجة 5) (50000  -

توقف تام لنشاطها.
 7   حدد مقر الأصفية ب زنقة)
رقم)6)حي نصر مدينة جديدة مكناس)

- 50000)مكناس مغرب.)
  عين:

عبد الرحمان خمليش) السيد)ة))
حي نصر) (6 رقم) (7 زنقة)  عنوانه)ا))
 50000 مكناس) جديدة  مدينة 
مكناس مغرب كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((7 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم)871.
3((I

fiduent

GROUP MANAGEM SUD
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

fiduent
رقم 80 تجزئة النادر  رزازات ، 

45000،  رزازات املغرب
GROUP MANAGEM SUD شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار 
سيدي محمد افارس تحنا ت - 

40000 تحنا ت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1(8689

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (06
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.GROUP MANAGEM SUD
الأنقب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البحت  البحت عن املعادن
كراء)االليات

 سيط.
د ار) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
(- تحنا ت) افارس  محمد  سيدي 

40000)تحنا ت املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 510 (: سعيد) الخاضيري  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 490 (: السيد املسا ي عبدالغني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
سعيد) الخاضيري  السيد 
اغواطم) تغميرت  د ار  عنوانه)ا))

40000)تحنا ت املغرب.
عبدالغني) املسا ي  السيد 
عنوانه)ا))حي ازلي رقم)1068 40150 

مراكش املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
سعيد) الخاضيري  السيد 
اغواطم) تغميرت  د ار  عنوانه)ا))

40000)تحنا ت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بمراكش بأاريخ)-)تحت رقم)

.-

3(3I
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GHIZLANE DOUBLANE

AMANE FOOT
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 
السادس ، 4000)، الجديدة املغرب

AMANE FOOT شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

اال 5 د ار السراحنة موالي عبد هللا 
- 4000) الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
19857

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (07
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.AMANE FOOT
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.ACTIVITÉS LIÉES AU SPORT
الطابق) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
اال 5 د ار السراحنة موالي عبد هللا)

- 4000))الجديدة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
السيد رفيق بكوش):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد رفيق بكوش عنوانه)ا))د ار)
 (4000 هللا) عبد  موالي  السراحنة 

الجديدة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد رفيق بكوش عنوانه)ا))د ار)

 (4000 هللا) عبد  موالي  السراحنة 

الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالجديدة بأاريخ)6))شتنبر)

))0))تحت رقم)46)9).

3(4I

شركة مغر2ية لالعما5 املخألفة

شركة مغربية لالعمال املختلفة

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

شركة مغر2ية لالعما5 املخألفة

6) شارع مرس السلطان شقة 

3طابق 1 ، 0006)، البيضاء املغرب

شركة مغر2ية لالعما5 املخألفة 

شركة ذات املسؤ لية املحد دة)في 

طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي 6) شارع 

مرس السلطان شقة 3طابق 1 6) 

شارع مرس السلطان شقة 3طابق 1 

0006) البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.3866(5

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

1)0))تقرر حل) )))دجنبر) املؤرخ في)

املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 

املخألفة) لالعما5  مغر2ية  شركة 

مبلغ رتسمالها)10.000)درهم  عنوان)

مرس) شارع  ((6 اإلجأماعي) مقرها 

شارع) ((6  1 3طابق) السلطان شقة)

 1 3طابق) شقة) السلطان  مرس 

(: نتيجة 5) املغرب  البيضاء) ((0006

ايجاد سوق عمل) القدرة على  عدم 

 هجرة شريك.

  حدد مقر الأصفية ب)6))شارع)

 -  1 3طابق) شقة) السلطان  مرس 

0006))البيضاء)املغرب.)

  عين:
شبان) اسماعيل  السيد)ة))
 49 بلوك) مريم  اللة  حي   عنوانه)ا))
املغرب) البيضاء) ((0670  (1 رقم)

كمصفي))ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 04 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

فبراير)))0))تحت رقم)811435.

3(5I

BOUCHTA COMPTA

LIFE COMPANY
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC

LIFE COMPANY شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
فيصل ابن عبد العزيز مجمع 

الضحى عمارة رقم 6) رقم 13 فا5 
فلوري - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
130745

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((0
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 LIFE (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.COMPANY

تعما5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
للبضائع) الطرقي  البناء) النقل 

الوطنية  الد لية لحساب الغير.
شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
فيصل ابن عبد العزيز مجمع الضحى)
(- 13)فا5 فلوري) 6))رقم) عمارة رقم)

90000)طنجة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
محمد) حسن  محمود  السيد 
 100 حصة بقيمة) (1.000 (: البياري)

درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
محمد) حسن  محمود  السيد 
–11110 األردن) عنوانه)ا)) البياري 

17198)األردن عمان.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
محمد) حسن  محمود  السيد 
–11110 األردن) عنوانه)ا)) البياري 

17198)األردن عمان
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((6 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)10481.

3(6I

iso(fidus

MOUTAOUAKKEL PLASTIC
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

iso(fidus
حي األما5 )0 رقم 40 مكأب رقم 06 
طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ، 

9640)، دارالبيضاء املغرب
 MOUTAOUAKKEL PLASTIC

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
االمل ) رقم ف ب 40 املكأب رقم 

6 الطابق الثاني تيط مليل - )964) 
الدار البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

555881

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((0

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.MOUTAOUAKKEL PLASTIC

تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 اعادة تد ير املنأجات البالستيكية.

اسأيراد  تصدير.)تاجر....

تجزئة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
املكأب رقم) (40 رقم ف ب) (( االمل)

 (964( 6)الطابق الثاني تيط مليل)-)

الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: السيد املصطفى املأوكل)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

املأوكل) املصطفى  السيد 
عنوانه)ا))تجزئة الريان زنقة)8)رقم)5 

0630))الدار) سيدي مومن البيضاء)

البيضاء)املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

املأوكل) املصطفى  السيد 
عنوانه)ا))تجزئة الريان زنقة)8)رقم)5 

0630))الدار) سيدي مومن البيضاء)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (0 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838303.

3(7I

AMINE INIBA

.CR INTERIORS S.A.R.L
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

AMINE INIBA

 Temara Avenue Tarik Ibn Ziad

 Imm(N° 6 App(N°2 ، 12000،

TEMARA MAROC

CR INTERIORS S.A.R.L. شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي )1 بيس 

شارع لبنان رقم 3 حي املحيط 

الر2اط - 1000 الر2اط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1630(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (07

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 CR (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

..INTERIORS S.A.R.L

تعما5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النجارة الداخلية  الخارجية بجميع)

تشكالها.

بيس) (1( (: عنوان املقر االجأماعي)

شارع لبنان رقم)3)حي املحيط الر2اط)

- 1000)الر2اط املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد شاكر عاشور):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد رشيد الطلحي):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) عاشور  شاكر  السيد 
عمارة ج شقة)14)شارع الحسن)))حي)

املنار الر2اط)1000)الر2اط املغرب.
عنوانه)ا)) الطلحي  رشيد  السيد 
مطاع) ا الد  تجزئة  (01 675س) رقم)

تمارة)000)1)تمارة املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عاشور  شاكر  السيد 
عمارة ج شقة)14)شارع الحسن)))حي)

املنار الر2اط)1000)الر2اط املغرب
عنوانه)ا)) الطلحي  رشيد  السيد 
مطاع) ا الد  تجزئة  (01 675س) رقم)

تمارة)000)1)تمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((6 بأاريخ) بالر2اط  الأجارية 

))0))تحت رقم)1)1630.
3(8I

RZ CONSEIL

GID SERVICES’S
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

RZ CONSEIL
 RUE SOUMAYA RES 8(

 SHEHRAZADE(I 3ème(ETG
 N°13 PALMIERS 82 RUE

 SOUMAYA RES SHEHRAZADE
 I 3ème(ETG(N°13 PALMIERS،
CASABLANCA ،20340 املغرب
GID SERVICES’S شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي : )33 
شارع ابراهيم الر داني اقامة 

ريحانة الطابق 5 شقة 1) - 0000) 
الدارالبيضاء املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.473139
الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر) ((0(( شتنبر) (01 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (GID SERVICES’S حل)
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 
 75.000 رتسمالها) مبلغ  الوحيد 

اإلجأماعي) مقرها  درهم  عنوان 
اقامة) الر داني  ابراهيم  شارع  (33(
 (0000 -  (1 5)شقة) ريحانة الطابق)
الالزمة) نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

املالية  كثرة املنافسة الغير شرعية.
  عين:

السيد)ة))محمد الجيد  عنوانه)ا))
 (0000 03 اتصا5) (07 3))زنقة) رقم)
)ة)) كمصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.
  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)
 33( ))0)) في) شتنبر) (01 بأاريخ)
اقامة) الر داني  ابراهيم  شارع 
 (0000 -  (1 5)شقة) ريحانة الطابق)

الدارالبيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)31601.

3(9I

sofoget

S.2C SIDI AYACH
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
S.(C SIDI AYACH شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي القنيطرة 

59 موالي عبد العزيز إقامة 
موالي عبد العزيز رقم 4 - 14000 

القنيطرة املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.59009

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( شتنبر) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الحق) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (500 حقي)
السيد) لفائدة  حصة  (1.000 تصل)
شتنبر) (14 توفيق مرشيد بأاريخ) )ة))

.(0((
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 14 بأاريخ) بالقنيطرة  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)570)9.

330I

sofoget

A.C PROMOTION
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
A.C PROMOTION شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي القنيطرة 

تليانس دارنا مهدية تجزئة رقم 
300) - 14000 القنيطرة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.63961
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( غشت) ((4 في) املؤرخ 

املصادقة على):
هللا) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (500 شراف)
السيد) لفائدة  حصة  (1.000 تصل)
شتنبر) (1( بأاريخ) محمد شراف  )ة))

.(0((
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 1( بأاريخ) بالقنيطرة  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)538)9.

331I

sofoget

MES FOURNISSEURS
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
MES FOURNISSEURS شركة 
ذات املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي القنيطرة 
7 شارع طنجة اقامة بها مكأب رقم 

4ـ5ـ6 - 14000 القنيطرة املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.51139

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) 9))غشت) املؤرخ في)
 MES(شركة ذات املسؤ لية املحد دة
رتسمالها) مبلغ  (FOURNISSEURS
مقرها) درهم  عنوان  (100.000
شارع طنجة) (7 القنيطرة) اإلجأماعي 
 14000  - 4ـ5ـ6  اقامة بها مكأب رقم)
زيادة) (: (5 نتيجة  املغرب  القنيطرة 

خسائر الشركة.
  حدد مقر الأصفية ب القنيطرة)
شارع طنجة اقامة بها مكأب رقم) (7

4ـ5ـ6 - 14000)القنيطرة املغرب.)
  عين:

 CHARLES JOSEPH السيد)ة))
 MARIE THERESE DEKKERS
 عنوانه)ا))هولندا)3067)معستريخت)

هولندا كمصفي))ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ) بالقنيطرة  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم))49)9.
33(I

STE COMPTAZUR

 STE ABOUABDILLAH TAZA
SOBOUTA SARL

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
رفع رتسما5 الشركة

STE COMPTAZUR
زنقة  ادي املخازن رقم 17 تازة 
السفلى تازة، 35000، تازة املغرب
 STE ABOUABDILLAH TAZA
SOBOUTA SARL شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي الحي 

الصناعي الشطر األ 5 طريق تكنو5 
- الحسيمة تازة 35000 تازة اململكة 

املغر2ية.

رفع رتسما5 الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 69.

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تم) ((019 نونبر) (14 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رتسما5  رفع 
من) تي  درهم«) (800.000« قدره)
«000.000.))درهم«)إلى)»800.000.) 
مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم«)
املقدار) املحددة  الشركة  ديون  مع 

 املسأحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (05 بأاريخ) بأازة  االبأدائية 

0)0))تحت رقم)66.

333I

FISCALEX MAROC

PRO CONSULTING
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
PRO CONSULTING شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 139 141 
شارع محمد البقا5 الطابق الثالث 

مراكش 139 141 شارع محمد 
البقا5 الطابق الثالث مراكش 

40000 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.85105

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( مارس) (10 في) املؤرخ 

املصادقة على):
كريمة مرجان) )ة)) تفويت السيد)
تصل) من  اجأماعية  حصة  ((00
500)حصة لفائدة السيد))ة))حسين)

بالحاج بأاريخ)10)مارس)))0).
كريمة مرجان) )ة)) تفويت السيد)
300)حصة اجأماعية من تصل)500 
حصة لفائدة السيد))ة))محمد طاهر)

بر2ير  بأاريخ)10)مارس)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) (13 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139347.

334I

FIDULONIA

CHAMAL ENERGIE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDULONIA

 AV DES FAR RES ALISMAILIA

 N°A4 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC

CHAMAL ENERGIE شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي رتس 

املاللح مزارع د ار املعاصم جماعة 

تزال تطوان - 93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

31361

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( مارس) (07

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.CHAMAL ENERGIE

تشغا5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)املأعددة)-)خدمات عامة).

رتس) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

جماعة) املعاصم  د ار  مزارع  املاللح 

تزال تطوان)-)93000)تطوان املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
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 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:

100)حصة) (: السيد رشيد تبركان)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) تبركان  رشيد  السيد 

 ( األمل) اقامة  البيضاء) الدار  شارع 
7)تطوان) 3)ش) 11)ط) بلوك) (75 رقم)

93000)تطوان املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) تبركان  رشيد  السيد 

 ( األمل) اقامة  البيضاء) الدار  شارع 
7)تطوان) 3)ش) 11)ط) بلوك) (75 رقم)

93000)تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تبريل) (01 بأاريخ) بأطوان  االبأدائية 

))0))تحت رقم)964.

335I

FISCALEX MAROC

RIAD AMANOUZ
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

RIAD AMANOUZ شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي رياض 

لعر س رقم 4 درب شنأوف مراكش 

- 40000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.30861

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تقرر حل) 04)غشت) املؤرخ في)

املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 

رتسمالها) مبلغ  (RIAD AMANOUZ

مقرها) درهم  عنوان  (50.000

اإلجأماعي رياض لعر س رقم)4)درب)
مراكش) (40000 (- مراكش) شنأوف 

املغرب نتيجة 5):)ازمة في القطاع.
رياض) ب  الأصفية  مقر  حدد    
4)درب شنأوف مراكش) لعر س رقم)

- 40000)مراكش املغرب.)
  عين:

كو2ان) فرانسوا  بيير  السيد)ة))
 عنوانه)ا))رياض لعر س رقم)4)درب)
مراكش) (40000 مراكش) شنأوف 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (13 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم))13934.
336I

FIDINO CONSEIL

SNAP INVEST
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDINO CONSEIL
 N°11 RUE(AZIZ(BELLAL 5EME

 ETAGE(MAARIF(CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA(MAROC

SNAP INVEST شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

سمية إقامة شهرزاد 3 طابق 5 رقم 
)) - 0100) الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.485845
الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تمت) ((0(( شتنبر) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):
العاربي) سهام  )ة)) السيد) تفويت 
تصل) من  اجأماعية  حصة  (1.000
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.000
شتنبر) (01 بأاريخ) حمرا ي  سعيد 

.(0((

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 19 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم))83804.
337I

ALMOURAJIAA CONSEILS

تجزءة نسيم رقم17 اسكجور 
مراكش

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري)

)األشخاص الطبيعيون)
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري
تجزءة نسيم رقم17 اسكجور 

مراكش
 19 بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ في)
التسيير) عقد  فسخ  تم  ((0(( ماي)
السيد)ة)) طرف  من  املوقع  الحر 
)بصفأه)ا)) العسري) ايت  االله  عبد 
مالك)ة))لألصل الأجاري))الحامل)ة))
رقم) للأعريف  الوطنية  للبطاقة 
بالعنوان د ار) القاطن)ة)) (E493189
 41000 (- الحرارشة مجاط شيشا ة)
مريم) املغرب  السيد)ة)) شيشا ة 
)ة))) حرا) مسير)ة)) )بصفأه)ا)) ماجي)
الحامل)ة))للبطاقة الوطنية للأعريف)
بالعنوان) القاطن)ة)) (JM8074 رقم)
با ك)8رقم))اكيا عبو املزار ايت ملو5)
املغرب  املسجل) اكادير  (86153  -
بالسجل الأجاري باملحكمة الأجارية)

بمراكش تحت عدد))13605.
338I

FIDULONIA

CONIHAD
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

FIDULONIA
 AV DES FAR RES ALISMAILIA
 N°A4 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
CONIHAD شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي طريق 

طنجة اقامة البحري الطابق الثاني 
رقم 3 تطوان - 93000 تطوان 

املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.9973

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((019 يونيو) ((4 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة))عالية الخطابي)

 83 تصل) من  اجأماعية  حصة  (83

تمينة) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

الخطابي بأاريخ)4))يونيو)019).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) (09 االبأدائية بأطوان بأاريخ)

019))تحت رقم)566).

339I

تحمد الفرا ي

SOCIETE KIMAM AL ATLAS
إعالن مأعدد القرارات

تحمد الفرا ي

33 درب امليتر ص ب 345 صفر  ، 

31000، صفر  املغرب

 SOCIETE KIMAM AL ATLAS

»شركة ذات املسؤ لية املحد دة«

 عنوان مقرها االجأماعي: شارع 

هنغاريا بلوك 8 حي الرشاد - 31000 

صفر  املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.1133

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

تم اتخاذ) ((0(( يونيو) ((9 املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

سهام) السيدة  ادي  تفويت  مايلي:)

 38 اصل) من  اجأماعية  حصة  (13

السيد) لفائدة  اجأماعية  حصة 

يونيو) (30 بأاريخ) رشيد  بوصفيحة 

سهام) السيدة  ادي  تفويت  (.(0((

 38 اصل) من  اجأماعية  حصة  (13

السيد) لفائدة  اجأماعية  حصة 

يونيو) (30 بأاريخ) محمد  خاتوف 

سهام) السيدة  ادي  تفويت  (.(0((

 38 اصل) من  اجأماعية  حصة  (1(

السيد) لفائدة  اجأماعية  حصة 

قرطيط سكو بأاريخ)30)يونيو)))0). 
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على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 
مايلي:)تجديد مدة مزا لة مهام املسير)

 املوقع ملدة:)3)سنوات.
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
على) ينص  الذي  (:8 7 رقم) بند 

مايلي:)تكوين رتس املا5 االجأماعي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((7 االبأدائية بصفر  بأاريخ)

))0))تحت رقم)490.
340I

NEVADOS MOROCCO CONSULTANCY

 BARSAN GLOBAL
LOGISTICS

إعالن مأعدد القرارات

 BARSAN GLOBAL LOGISTICS
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
رتس املا5: 100،000 درهم

املكأب الرئي�شي: شارع مسيرة زنقة 
6 تكأو2ر رقم 6 الطابق 3 الشقة 3، 
0100) الدارالبيضاء تنفا، مسجلة 
بالسجل الأجاري بالدارالبيضاء 

برقم 518051
املساهم) قرار  تحكام  بموجب 
 BARSAN شركة) في  الوحيد 
 GLOBAL LOGISTICS SARL
تقرر) (، ((0(( يونيو) (09 بأاريخ) (AU
(، للشركة) األسا�شي  النظام  تغيير 
 3 املادة) تعديل  خال5  خصوصامن 
للشركة) االسا�شي  بالغرض  املأعلقة 
الوساطة-) اعما5  بإضافة  ،) ذلك 
 سمسرة الشحن إلى نشاط الشركة،)
تمور) بين  من  (، بالأالي) تصبح   التي 

تخرى
(، البضائع  تخزينها) مسأودع 
الخدمات  االستشارات اللوجستية،)

  ساطة الشحن-
).)اتعيين مسيرا للشركة ألجل غير)
مسمى  غير محدد في شخص السيد)
خليل) السيد  (- (Ibrahim KILINC

- Halilإبراهيم كيلينك
من) (، (199( مارس) (1 من مواليد)
جواز) ،) حامل  التركية) الجنسية 

U(5437701السفر رقم

املسيرين) من  كل  احد  سيكون 

الشركة) بالأصرف  إلزام  مفوًضا 

من) (15 للمادة) بأوقيعه  حده  فًقا 

النظام األسا�شي.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

)))يوليو) في) الأجارية بالدار البيضاء)

))0))تحت رقم)173)83) تم إيداع)

في) الأجاري  للسجل  املعد5  البيان 

نفس اليوم تحت رقم)4873).

341I

AAC AFRIC EXPERTISE

TENOR SERVICES
تعيين رئيس مجلس اإلدارة

AAC AFRIC EXPERTISE

 18-JET(BUSINESS(CLASS(N°16

 LOT ATTAWFIK SIDI MAAROUF

 ، 20170، CASABLANCA

MAROC

TENOR SERVICES »شركة 

املساهمة«

 عنوان مقرها االجأماعي: )) شارع 

موالي يوسف الطابق الرابع - 

0))0) الدار البيضاء املغرب.

»تعيين رئيس مجلس اإلدارة«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.166771

اإلداري) العام  الجمع  إطار  في  (

تقرر) ((0(( يونيو) ((9 في) املؤرخ 

فريد) محمد  بنسعيد  السيد  تعيين 

 TENOR إدارة شركة) رئيسا ملجلس 

SERVICES))بأاريخ:)9))يونيو)))0)

له) املخولة  الصالحيات   تأمثل 

فيما يلي:)مسؤ ال عن االدارة العامة)

للشركة  يمثلها في تقاريرها طيلة مدة)

الجمع) نهاية  في  سأنأهي  التي   اليأه 

 31 في) املنتهية  للسنة  العادي  العام 

دجنبر)7)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

غشت)))0))تحت رقم)9)8340.

34(I

AAC AFRIC EXPERTISE

T GALLERY TARGA
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

AAC AFRIC EXPERTISE
 18-JET(BUSINESS(CLASS(N°16

 LOT ATTAWFIK SIDI MAAROUF
 ، 20170، CASABLANCA

MAROC
T GALLERY TARGA شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي )) شارع 

موالي يوسف الطابق الرابع - 
0))0) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
55((77

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (((
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 T (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.GALLERY TARGA
تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املراكز الأجارية)
 (( (: االجأماعي) املقر  عنوان  (
(- شارع موالي يوسف الطابق الرابع)

0))0))الدار البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 -

 TENOR IMMOBILIER الشركة)
SCI : 990)بقيمة)100)درهم.

 10 (: السيد محمد فريد بنسعيد)
بقيمة)100)درهم.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

 TENOR IMMOBILIER الشركة)
SCI)عنوانه)ا)))))شارع موالي يوسف)

0))0))الدار البيضاء)املغرب.

بنسعيد) فريد  محمد  السيد 
عنوانه)ا))8))زنقة ابو الحسن املريني)

انفا)0330))الدار البيضاء)املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
بنسعيد) فريد  محمد  السيد 
عنوانه)ا))8))زنقة ابو الحسن املريني)

انفا)0330))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

غشت)))0))تحت رقم)834141.

343I

HALA EXPERTISE SARL AU 

INTELLIGENCE TRADE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

HALA EXPERTISE SARL AU
 11RESIDENCE ESSABAH PLACE

 PRINCE SIDI MOHAMED
 BELVEDERE، 20300،
CASABLANCA MAROC

INTELLIGENCE TRADE شركة 
ذات املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي 17 زنقة 

تبو عباس الجرا ي رقم 5حي املحطة 
- - 0310) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.393069
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تقرر حل) ((0(1 يونيو) (16 املؤرخ في)
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 
مبلغ) (INTELLIGENCE TRADE
درهم  عنوان) (100.000 رتسمالها)
17)زنقة تبو عباس) مقرها اإلجأماعي)
الجرا ي رقم)5حي املحطة)-)-)0310) 
لم) (: الدار البيضاء املغرب نتيجة 5)
االهداف  تقرر) تحقيق  من  تأمكن 
النظام) ألحكام  لذلك   فًقا   فًقا 

األسا�شي.
زنقة) (17   حدد مقر الأصفية ب)
تبو عباس الجرا ي رقم)5حي املحطة)

- - 0310))الدار البيضاء املغرب.)
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  عين:
حمداني) االله  عبد  السيد)ة))
الفرح) السالم  حي   عنوانه)ا))
 1 الشقة) (158 عمارة) (85 مجموعة)
الدار البيضاء املغرب) ((0(0( األلفة)

كمصفي))ة))للشركة.
الحد د) اإلقأضاء) ) عند 
املخولة) الصالحيات  على  املفر ضة 
تبليغ) املخابرة  محل  محل  لهم 
العقود  الوثائق املأعلقة بالأصفية):)
17)زنقة تبو عباس الجرا ي رقم)5حي)

املحطة الدار البيضاء)0310)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

غشت)1)0))تحت رقم)790343.

344I

STE AYAD CONSULTING SARL

AGRICOLEST
إعالن مأعدد القرارات

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE MOULAY AHMED

 LAGRARI IMMEUBLE HAMZA
 2EME(ETAGE(APPT(N°9 ،
60000، OUJDA(MAROC

AGRICOLEST »شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة«

 عنوان مقرها االجأماعي: الطابق 
االر�شي عمارة الغفران 1 الشقة 

1 طريق سيدي بوقناد5 - 60000 
 جدة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.35787
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
))0))تم اتخاذ) 9))يوليوز) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
احمد) عزيزي  السيد  تفويت  مايلي:)
حصة للسيد الكشاطي جما5) ((00
 (00  تفويت السيد لكيحل يوسف)

حصة للسيد البوكيلي حسن)
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد البوكيلي حسن كمسير)

مساعد للشركة ملدة غير محددة.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)
النظام األسا�شي الأالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
 600 الي) الشركة  راسما5  توزيع  تم 
 (00 جما5) عزيزي  للسيد  حصة 
حصة لفائدة السيد الكشاطي جما5)

 00))حصة لفائدة البوكيلي حسن
على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 
تعيين السيد البوكيلي حسن) مايلي:)

كمسير مساعد للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((9 بأاريخ) بوجدة  الأجارية 

))0))تحت رقم)498).
345I

SACO CONSEIL

 APPLIED LANGUAGE
INSTRUCTION PRIVE

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجأماعي للشركة

SACO CONSEIL
 LOT(I-13 HOMMANE(EL

 FATOUAKI(APPARTEMENT(N 8
 (EME ETAGE LAMHAMID EN

 FACE CAFE TAIBA MARRAKECH
 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
 APPLIED LANGUAGE

INSTRUCTION PRIVE شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 
17 شقة 4 الطابق الثالث تجزئة 

النسيم اسكجور مراكش - 40000 
مراكش املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.98975
الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
املؤرخ في)30)غشت)))0))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
الثالث) الطابق  (4 شقة) (17 »عمارة)
(- مراكش) اسكجور  النسيم  تجزئة 
»شقة) إلى) املغرب«) مراكش  (40000
 1( الثاني عمارة) الطابق  (4 شقة) (3

اسكجور) ملحاميد  النسيم  تجزئة 
مراكش)-)40000)مراكش املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((3 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم))13971.
346I

FINAUDIT

ONCE TRANS LOGISTIC
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
Once trans Logistic شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الحسن الثاني،السلم 1 من الطابق 
 gh c اال 5 ،شقة رقم 5 ،الزهور

املحمدية. 6)،طريق مرس سلطان 
الطابق اال 5 الشقة رقم 3 الدار 
البيضاء. 8810) الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.(9(99

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر) ((0(( غشت) (31 في) املؤرخ 
ذات مسؤ لية محد دة) حل شركة 
 Once trans الوحيد) الشريك  ذات 
 100.000 رتسمالها) مبلغ  (Logistic
درهم  عنوان مقرها اإلجأماعي شارع)
من الطابق) (1 الحسن الثاني،السلم)
 gh c ،الزهور) (5 رقم) ،شقة  اال 5)
سلطان) مرس  6)،طريق  املحمدية.)
الدار) (3 رقم) الشقة  اال 5  الطابق 
البيضاء) الدار  ((8810 البيضاء.)
تحقيق) صعو2ة  (: (5 نتيجة  املغرب 

الهدف الأجاري.
شارع) ب  الأصفية  مقر  حدد    
من الطابق) (1 الحسن الثاني،السلم)
 gh c ،الزهور) (5 رقم) ،شقة  اال 5)
املحمدية.)-)8810))املحمدية املغرب.)

  عين:

السيد)ة))محمد عر2ة  عنوانه)ا))
الدار) (87 رقم) (11 شارع) (( الحكم)

البيضاء) الدار  ((0000 البيضاء)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بأاريخ) باملحمدية  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)1798.

347I

FISCALEX MAROC

LCMATT
إعالن مأعدد القرارات

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

LCMATT »شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة«

 عنوان مقرها االجأماعي: مكأب 
رقم ) شقة 6 زا ية شارع طارق 

ابن زياد  ابن عائشة اقامة اكسيل 

سيور عمارة 18 مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.119(19

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

))0))تم اتخاذ) 3))غشت) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

مطعم) الى  الأجاري  النشاط  تغيير 

سناك

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

مشاركة) الأجاري.) النشاط  الغاء)

ت ) االستثمار  في  في حسابها  الشركة 

إدارة األ راق املالية في معامالت على)

على) السيطرة  في  ت   املالية  األ راق 

الشركات.
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قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
اسأغال5 العالمة الأجارية كوها كافي

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)
النظام األسا�شي الأالية:)

بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
الغرض من الشركة بشكل مباشر ت )
في) ت   في اململكة املغر2ية  غير مباشر 
جميع تنحاء)العالم:)•)مطعم سناك...)

الباقي د ن تغيير.
على) ينص  الذي  (:3 رقم) بند 
الأالي:) االسم  الشركة  تأخذ  مايلي:)
«LCMATT«.) سيأم تشغيل الالفأة)
الباقي) (....»KAWHA CAFE«(الأجارية

د ن تغيير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (1( بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139316.
348I

vercac

AFRITECHIA
شركة املساهمة

رفع رتسما5 الشركة

vercac
 le شارع انفا 1 زنقة موزار اقامة

petit paradis طابق 5 مكأب 18 ، 
0053)، الدارالبيضاء املغرب
AFRITECHIA شركة املساهمة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 17 شارع 
ابن خاليكان، بيلجي سانتر، طابق 
3، رقم 1)، الدارالبيضاء - 0340) 

.CASABLANCA MAROC
رفع رتسما5 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.490173

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تم) ((0(( غشت) (15 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما5  رفع 
«390.000)درهم«)تي من)»300.000 
عن) درهم«) (690.000« إلى) درهم«)
ديون) مع  مقاصة  إجراء) (: طريق)

الشركة املحددة املقدار  املسأحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)37)838.
349I

new world management

مالفا ايموا
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام األسا�شي للشركة

new world management
 RES(AL(FATH, 217 BD(BRAHIM
 ROUDANI(PROLONGE, ETAGE
 1 N°3– CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
مالفا ايموا »شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد«
 عنوان مقرها االجأماعي: ستيفان 
ماالرمي شارع 5 فا5 فلوري اقامة 

مبنى تطلس ت شقة ) الدار البيضاء - 
000) آلدار البيضاء املغرب.

»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.((3361
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

املؤرخ في)16)ماي)))0)
األسا�شي) النظام  مالءمة  تقرر 
للشركة مع مقأضيات القانون:)تغيير)
ستيفان) العنوان  الى  الشركة  مقر 
اقامة) فلوري  فا5  (5 شارع) ماالرمي 

مبنى تطلس ت شقة)))الدار البيضاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 16 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

ماي)))0))تحت رقم)3556)8.
350I

SOMOCOGES 

فاتييليك
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOMOCOGES
 BD(MED(V(VN(FES 2EME.91

ETAGE ، 30000، fes(maroc
فاتييليك شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 7) حي 
الجديد بنسودة فاس فاس 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
7(461

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( مارس) (((
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

فاتييليك.
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع.
حي) ((7 (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 30000 الجديد بنسودة فاس فاس)

فاس املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 60.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:
الشخصية  العائلية) األسماء) (-

 صفات  مواطن الشركاء):
 17 السيد مطيع احمد عنوانه)ا))
تجزئة دليلة مجموعة الضحى عمارة)

17 30000)فاس املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
 17 السيد مطيع احمد عنوانه)ا))
تجزئة دليلة مجموعة الضحى عمارة)

17 30000)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بفاس بأاريخ))))تبريل)))0) 

تحت رقم)009710))403111.
351I

FIDUCIAIRE

UNIQUE FASHION
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
UNIQUE FASHION شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 1474 

حي الوحدة بنسودة - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

73753

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (05

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.UNIQUE FASHION

االسأيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

 الأصدير.

 1474 (: االجأماعي) املقر  عنوان 

فاس) (30000 (- حي الوحدة بنسودة)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

الشخصية  العائلية) األسماء) (-

 صفات  مواطن الشركاء):

الشرابي) عبدالكامل  السيد 

سكن) سطار  تجزئة  ت  (( عنوانه)ا))

املرجة  اد فاس)30000)فاس املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

الشرابي) عبدالكامل  السيد 

سكن) سطار  تجزئة  ت  (( عنوانه)ا))

املرجة  اد فاس)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (1( بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)-.

35(I



عدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0))الجريدة الرسمية   18898

FIDUCIAIRE

PANADOOR
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

FIDUCIAIRE

 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

PANADOOR شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 9)3 زنقة 

6 حي النماء بنسودة - 30000 فاس 

املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.63315

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في)09)غشت)))0))تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
(- بنسودة) النماء) حي  (6 زنقة) (3(9»

30000)فاس املغرب«)إلى)»61)تجزئة)

فاس) (30000 (- بنسودة) الدالية 

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (1( بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)4754.

353I

CAF MAROC

AVALON DIGITAL
إعالن مأعدد القرارات

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

AVALON DIGITAL »شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة«

 عنوان مقرها االجأماعي: شارع 

مراكش مجمع تبراج طنجة بلوك 7 

الطابق 10 رقم 59 طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.105731

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

تم اتخاذ) ((0(( يناير) ((4 املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

مايلي:)تفويت السيد محمد العشيري)

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 

حصة) (83 املغربي،) (،K501188 رقم)

للشركة) االجأماعية  الحصص  من 

الحامل) بوفوس،) سعيد  للسيد 

رقم) الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.K1393(6

على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 

مايلي:)تفويت السيد محمد العشيري)

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 

حصة) (83 املغربي،) (،K501188 رقم)

للشركة) االجأماعية  الحصص  من 

الحامل) بوفوس،) سعيد  للسيد 

رقم) الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.K1393(6

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

مايلي:)تفويت السيد محمد العشيري)

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 

حصة) (83 املغربي،) (،K501188 رقم)

للشركة) االجأماعية  الحصص  من 

الحامل) بوفوس،) سعيد  للسيد 

رقم) الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.K1393(6

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

العشيري) محمد  املسير  مهام  إنهاء)

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.K501188(رقم

قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تحديث القانون األسا�شي للشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

الذي) املعنية:) البنود  رقم  بند 

ينص على مايلي:)الأعديالت تعاله.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (16 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)1509.

354I

Sud Business Center

ZAP CALL
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

Sud Business Center
إقامة جوهرة األطلس عمارة د رقم 
) الطابق األر�شي زا ية زنقة تبو بكر 
الصديق  زنقة زينب نفيسية الحي 
الشأوي مراكش، 40000، مراكش 

املغرب
ZAP CALL شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي 55 شارع 
محمد الخامس عمارة جكار شقة 
رقم 33 كيليز - 40000 مراكش 

املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.118351

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
املؤرخ في)15)غشت)))0))تم تحويل)
املقر االجأماعي الحالي للشركة من)»)
55)شارع محمد الخامس عمارة جكار)
شقة رقم)33)كيليز)-)40000)مراكش)
 -  (0 »رياض تندالو رقم) إلى) املغرب«)
 40160 (- الشريفية) الثاني  الطابق 

مراكش املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((( بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139660.
355I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

CHRISAOUAD
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

قفل الأصفية

 STE CABINET CONSEIL
KASBAH

 N°218 RUE(ERRISSANI
 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

CHRISAOUAD شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي : 1915حي 

الوحدة - 45000  رزازات املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.707

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تقرر) ((0(1 يوليوز) (13 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (CHRISAOUAD حل)
رتسمالها) مبلغ  املحد دة  املسؤ لية 
مقرها) درهم  عنوان  (900.000
(- الوحدة) 1915حي  اإلجأماعي)
45000) رزازات املغرب نتيجة لرغبة)

الشركاء)في الأصفية.
  عين:

علي) ابن  ايت  اما5  السيد)ة))
 45000 تماسينت) حي   عنوانه)ا))
 رزازات املغرب كمصفي))ة))للشركة.
  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)
بأاريخ)13)يوليوز)1)0)) في)1915حي)

الوحدة)-)45000) رزازات املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بورزازات بأاريخ)0))شتنبر)

))0))تحت رقم)371.
356I

ADVISORY PARTNERS

CLINIQUE CENTRALE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
165 شارع عبد املؤمن حي 

املستشفيات بناية ت الطابق األ 5 
الدار البيضاء ، 0160)، الدار 

البيضاء املغرب
CLINIQUE CENTRALE شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 4 شارع 

ابن زيد ن حي مستشفى مراكش كليز 
- 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1(7683

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (06
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:



18899 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.CLINIQUE CENTRALE

شركة) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تجارية  طبية) عيادة  تدير  تدير 

 طب عام  طب مأخصص  جراحي)

املأعلق) (131-13 رقم) )القانون 

بممارسة الطب))؛

-)مشتريات ت  اسأيراد تي معدات)

مهنية ذات صلة بغرض الشركة)؛

املأعلقة) العمليات  جميع  (-

بالنشاط الطبي)،) حيازة تي معدات)

طبية  استئجارها  تشغيلها)؛

جميع) في  الشركة  مشاركة  (-

الشركات ت  الشركات التي تم إنشاؤها)

جميع) في  (، إنشاؤها) سيأم  التي  ت  

(، الصناعية) ت   الأجارية  العمليات 

 التي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر)

تي) ت   الشركة  بهدف  مباشر  غير  ت  

كائنات مماثلة ت  ذات صلة)،) ال سيما)

الكائن) التي  الشركات  ت   الشركات 

مشابه ملوضوع الشركة)،) هذا)،)بأي)

،) ال سيما عن طريق إنشاء)  سيلة)

(، شركات مغر2ية ت  تجنبية جديدة)

،)ت  شراء) ت  االكأأاب) (، ت  املساهمة)

حقوق امللكية ت  الحقوق االجأماعية)

،)ت  االندماجات)،)ت  الأحالفات)،)ت )

املشاريع املشتركة ت  غير ذلك)؛

املعامالت) جميع  (،  2صفة عامة)

ت ) الصناعية  ت   الأجارية  ت   املالية 

املدنية ت  العقارية ت  األ راق املالية)

ت ) مباشر  بشكل  (، تأعلق) قد  التي 

املحددة) بأحد األشياء) (، غير مباشر)

تعاله ت  بأي غرض مشابه ت  مرتبط)

التراث) تنمية  تعزز  تن  يحأمل  ت  

االجأماعي...

شارع) (4 (: عنوان املقر االجأماعي)

ابن زيد ن حي مستشفى مراكش كليز)

- 40000)مراكش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 (5 (: قرفاني) الدين  بدر  السيد 

حصة بقيمة)5.000))درهم للحصة.

 30 (: در يش) عبدالدئم  السيد 

حصة بقيمة)30.000)درهم للحصة.

حصة) ((5 (: مكوار) سمير  السيد 

بقيمة)5.000))درهم للحصة.

 (0 (: بلمرية) العزيز  عبد  السيد 

حصة بقيمة)0.000))درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مكوار  سمير  السيد 

رقم) ر سورت  اركان  كولف  تجزئة 

مراكش) (40000 تسلطانت) (10(

املغرب.

در يش) عبدالدئم  السيد 

 35( رقم) س  (3 املسيرة) عنوانه)ا))

40000)مراكش املغرب.

السيد بدر الدين قرفاني عنوانه)ا))

اقامة بريستيجيا كولف سيتي مدخل)

 40000  10 شقة) (173 ا 2ا5 عمارة)

مراكش املغرب.

بلمرية) العزيز  عبد  السيد 

بوسكري) تعا نية  عنوانه)ا))

تسلطانت)40000)مراكش املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مكوار  سمير  السيد 

رقم) ر سورت  اركان  كولف  تجزئة 

مراكش) (40000 تسلطانت) (10(

املغرب

در يش) عبدالدئم  السيد 

 35( رقم) س  (3 املسيرة) عنوانه)ا))

40000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((5 الأجارية بمراكش بأاريخ)

))0))تحت رقم)138071.

357I

)شيشا سعيد محاسب معأمد بالرشيدية

AFRIQUE BUSINESS
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

شيشا سعيد محاسب معأمد 
بالرشيدية

57 زنقة موالي عبد هللا بن علي 
الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

000)5، الرشيدية الرشيدية
AFRIQUE BUSINESS شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها االجأماعي بلوك د 
الرقم 5 حي الضباط الواد لحمر 
الرشيدية - 000)5 الرشيدية 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.13813

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تم تغيير) ((0(( يوليوز) ((8 املؤرخ في)
االلواح) بيع  (-« من) الشركة  نشاط 

الطاقة الشمسية)
تصدير  استراد«) (- االبار) حفر  (-
(- االشغا5 املخألفة) (- املأاجرة) (-« إلى)

تصدير  استراد«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بأاريخ) بالرشيدية  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)8074.
358I

AL MAJD CONSEILS

ليكسوري شبينغ
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL MAJD CONSEILS
 TARGA LOTISSEMENT SAFSAF
 N° 35 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
ليكسوري شبينغ شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي شقة رقم 
14 مبنى A31 املنطقة 10 بوابات 

مراكش - مراكش - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1(8931

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (07

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

ليكسوري شبينغ.

اسأيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 تصدير-تاجر مصدر-) سيط نقل.

عنوان املقر االجأماعي):)شقة رقم)

بوابات) (10 املنطقة) (A31 مبنى) (14

مراكش) (40000 (- مراكش) (- مراكش)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: رشيدي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) رشيدي  محمد  السيد 

مراكش) (- (76 رقم) تحمد  با  شارع 

40000)مراكش املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) رشيدي  محمد  السيد 

مراكش) (- (76 رقم) تحمد  با  شارع 

40000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (15 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)8)1394.

359I



عدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0))الجريدة الرسمية   18900

ADVISORY PARTNERS

FITO FRUITS
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

ADVISORY PARTNERS
165 شارع عبد املؤمن حي 

املستشفيات بناية ت الطابق األ 5 
الدار البيضاء ، 0160)، الدار 

البيضاء املغرب
FITO FRUITS شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد
 عنوان مقرها االجأماعي 7 زنقة 
سبأة اقامة رامي الطابق الأاني 

مكأب رقم 8 الدار البيضاء - 0100) 
املغرب الدار البيضاء.
تغيير تسمية الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
537755

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى  (
تم تغيير) ((0(( 11)غشت) املؤرخ في)
 FITO FRUITS« تسمية الشركة من)

.» CALFUX TRADING«(إلى(«
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)0)8385.

360I

fidmanar

AI PETRO
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidmanar
113 شارع عبد الكريم الخطابي 
عمارة املهندز رقم د شقة رقم 7 
الطابق الأاني مراكش ، 40000، 

marrakech maroc
AI PETRO شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي ابواب 

جليز ) شقة رقم )1 الطابق االر�شي 
اكيوض - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1(9143

 06 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى 

القانون) إعداد  تم  ((0(( شتنبر)

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 AI (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.PETRO

-محطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

خدمة للسيارات.

ابواب) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

جليز)))شقة رقم))1)الطابق االر�شي)

اكيوض)-)40000)مراكش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 90.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد محمد القباج):)900)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد محمد القباج):)900)بقيمة)

90.000)درهم.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) القباج  محمد  السيد 

زنقة حفيض ابراهيم الحي الشأوي)

40000)مراكش املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) القباج  محمد  السيد 

زنقة حفيض ابراهيم الحي الشأوي)

40000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((( بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139651.

361I

fidmanar

OPERA VOYAGE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

إنشاء)فرع تابع للشركة

fidmanar
113 شارع عبد الكريم الخطابي 
عمارة املهندز رقم د شقة رقم 7 
الطابق الأاني مراكش ، 40000، 

marrakech maroc
OPERA VOYAGE شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 113 شارع 
عبد الكريم الخطابي اقامة املهندز 
الطابق 3 بلوك د شقة رقم 11 - 

40000 مراكش املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.5433

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر إنشاء) 6))ماي) املؤرخ في)
التسمية.) تحت  للشركة  تابع  فرع 
 الكائن بالعنوان املركب االقأصادي)
 3 رقم) املحل  (11 رقم)  االجأماعي 
املغرب) السرغنة  قلعة  (43000  -
التركي) السيد)ة)) طرف  من   املسير 

محمد.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بقلعة السراغنة بأاريخ))) 

شتنبر)))0))تحت رقم)395.
36(I

FISCALEX MAROC

HYGIENE HABITAT
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة
FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
HYGIENE HABITAT شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
)في طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي الزيأون 04 
رقم 14 حي يوسف تاشفين مراكش 

- 40000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(((71

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تقرر حل) 10)غشت) املؤرخ في)

املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 

HYGIENE HABITAT)مبلغ رتسمالها)

مقرها) درهم  عنوان  (500.000
حي) (14 رقم) (04 الزيأون) اإلجأماعي 

 40000 (- مراكش) تاشفين  يوسف 

في) اازمة  (: نتيجة 5) املغرب  مراكش 

القطاع.
  حدد مقر الأصفية ب الزيأون)
تاشفين) يوسف  حي  (14 رقم) (04

مراكش)-)40000)مراكش املغرب.)

  عين:

فرجن) فيليب  السيد)ة))

 ((60 بريد) صند ق   عنوانه)ا))

 40000 البريد الرئي�شي كيليز مراكش)

مراكش املغرب كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((3 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139695.

363I

عبد العزيز خرشوف

OK MESSAGERIE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عبد العزيز خرشوف

ص ب : 86 ، رقم 168 شارع الحسن 

الثاني امللعب البلدي تنجداد 

الرشيدية ، 600)5، تنجداد املغرب

OK MESSAGERIE شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 80 

اغيز تنجداد - 600)5 تنجداد 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16193

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (((

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 OK (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.MESSAGERIE

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االمأعة غير املصحو2ة بذ يها.

رقم) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

تنجداد) (5(600 (- تنجداد) اغيز  (80

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:) رتسما5  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: سعيد) فسكة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) سعيد  فسكة  السيد 

 5(600 تنجداد) زنقة3) ((6 رقم)

تنجداد املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) سعيد  فسكة  السيد 

 5(600 تنجداد) زنقة3) ((6 رقم)

تنجداد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بأاريخ) بالرشيدية  االبأدائية 

غشت)))0))تحت رقم)-.

364I

STE AGEFICO SARL

ENGINEERING COMPANY
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE AGEFICO SARL
)1 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب
 ENGINEERING COMPANY

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 183 شارع 
برانس اريأيي مركز نريا محل رقم 15 

- 90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.77411

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تمت) ((0(( شتنبر) (09 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ز اقي) عماد  )ة)) السيد) تفويت 
تصل) من  اجأماعية  حصة  (1.000
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.000
شتنبر) (09 بأاريخ) الخراز  سليمان 

.(0((
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتنبر) ((1 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)57555).
365I

STE AGEFICO SARL

ENGINEERING COMPANY
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

STE AGEFICO SARL
)1 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب
 ENGINEERING COMPANY

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
برانس اريأيي مركز نريا محل رقم 15 

- 90000 طنجة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.77411

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

))0))تم تعيين) 09)شتنبر) املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة))الخراز)

سليمان كمسير  حيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((1 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)57555).

366I

FIDUCIAIRE

SAOUSSANE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

FIDUCIAIRE

 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

SAOUSSANE شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي 5) زنقة 

الفرابي الحي الصناعي سيدي 

ابراهيم - 30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.58915

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تقرر حل) )))غشت) املؤرخ في)

املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 

رتسمالها) مبلغ  (SAOUSSANE

مقرها) درهم  عنوان  (100.000

الحي) الفرابي  زنقة  ((5 اإلجأماعي)

 30000 (- ابراهيم) سيدي  الصناعي 

فاس املغرب نتيجة 5):)الو2اء.

5))زنقة)   حدد مقر الأصفية ب)

الفرابي الحي الصناعي سيدي ابراهيم)

- 30000)فاس املغرب.)

  عين:
عبدالرحمان الزهرا ي) السيد)ة))

 عنوانه)ا))39)زنقة بون شارع  هران)

الزهور)30000)فاس املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.

 عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((( بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)))0)/4996.

367I

CONSEILS EVERNAGE

RIAD WARDI

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV(ALLA(EL(FASSI(N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

RIAD WARDI شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 93 درب 

ساكا رياض زيأون القديم مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1(0(17

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

))0))تم تعيين) 15)شتنبر) املؤرخ في)

ر ني) مسير جديد للشركة السيد)ة))

اديث م.ك كوغي كمسير  حيد

تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (19 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)17)0)1.

368I
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best control and consulting sarl

 CENTRE AL AMAL DE
 REEDUCATION ET DE

PHYSIOTHERAPIE
إعالن مأعدد القرارات

best control and consulting sarl

 imm 8 appt 3 av(nehrou(vn

 meknes ، 50000، meknes

maroc

 CENTRE AL AMAL DE

 REEDUCATION ET DE

PHYSIOTHERAPIE »شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة«

 عنوان مقرها االجأماعي: شارع 

محمد ااسادس مرجان ) عمارة 48 

شقة 10 - 50000 مكناس املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.4(551

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

))0))تم اتخاذ) )0)غشت) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 

الشركة) ما5  راس  من  الرفع  مايلي:)

بما قدره تسعون الف درهم اي)900 

راس) اصبح  اضافية.) هكذا  حصة 

الف) مائة  تسعون  الشركة  ما5 

درهم.

على) ينص  الذي  (:0( رقم) قرار 

االجأماعي) املقر  تغيرعنوان  مايلي:)

ااسادس) محمد  شارع  من  للشركة 

الى) (10 شقة) (48 عمارة) (( مرجان)

تجزئة املنصور رقم))8 

على) ينص  الذي  (:03 رقم) قرار 

االسا�شي) النضام  تحين  مايلي:)

للشركة.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

على) ينص  الذي  (:01 رقم) بند 

مايلي:)الرفع من راس ما5 الشركة)

على) ينص  الذي  (:0( رقم) بند 

االجأماعي) املقر  تغيرعنوان  مايلي:)

االسا�شي) النضام  للشركة  تحين 

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((7 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3518.
369I

HTA CONSEIL

ALBA INTERIM
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

HTA CONSEIL
ملأقى شارع محمد الخامس  شارع 

تلبير األ 5 مبنى محمد الخامس 
املدخل ’ب’ الطابق الثالث املكأب 
304 -، 0060)، الدار البيضاء 

املغرب
ALBA INTERIM شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 11، زنقة 
ابن كثير، مخرج ’ب’ الطابق األر�شي 
حي املعاريف - 0100) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556391
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (15
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 ALBA (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.INTERIM
:) كالة) بإيجاز) الشركة  غرض 
مقأضيات) خاصة،) فق  تشغيل 
مد نة) من  (491 إلى) (477 املواد)
الخصوص) الشغل،) على  جه 

األنشطة الأالية):
طلبات  عر ض) بين  الأقريب  ت))
القائم) يكون  تن  د ن  الشغل 
بالوساطة طرفا في عالقة الشغل التي)

تنشأ عن ذلك)؛
ب))تقديم تي خدمة تخرى تأعلق)
غلى) ترمي  ت   شغل  عن  بالبحث 

اإلدماج املنهي لطالبي الشغل)؛

ج))تشغيل تجراء)بهدف  ضعهم،)
مؤقأا رهن إشارة شخص ثالث يسمى)
مهامهم  يراقب) يحدد  »املسأعمل«)

تنفيذها)؛.
عنوان املقر االجأماعي):)11،)زنقة)
ابن كثير،)مخرج)’ب’)الطابق األر�شي)
حي املعاريف)-)0100))الدار البيضاء)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رتسما5 الشركة:)000.000.) 

درهم،)مقسم كالأالي:
 14.000 (: خليل) هال5  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
6.000)حصة) (: السيد هال5 نبيل)

بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد هال5 خليل عنوانه)ا))زنقة)
الدار) ((0(10 حي الهناء) (13 رقم) (30

البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) نبيل  هال5  السيد 
تجزئة الحكمة)09)بوسكورة))718) 

النواصر املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد هال5 خليل عنوانه)ا))زنقة)
الدار) ((0(10 حي الهناء) (13 رقم) (30

البيضاء)املغرب
عنوانه)ا)) نبيل  هال5  السيد 
تجزئة الحكمة)09)بوسكورة))718) 

النواصر املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838907.
370I

 AGENCE POUR LA CREATION

D’ENTREPRISES

BETTER BODY
إعالن مأعدد القرارات

 AGENCE POUR LA CREATION
D’ENTREPRISES

زا ية شارع 11 يناير مع زنقة 
مصطفى املعاني،الطابق الثالث، 
رقم 18، الدار البيضاء، 0500)، 

الدار البيضاء املغرب

BETTER BODY »شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة ذات الشريك 

الوحيد«

 RUE :عنوان مقرها االجأماعي 

 ARROZ(U1 SECTEUR 11 N10

 HAY(RIAD(RABAT - - RABAT

.MAROC

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.154(99

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

تم اتخاذ) ((0(( 09)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

ملكية) في  التي  الحصص  جميع  بيع 

 500 السيدة إكرام خورطة  عددها)

درهم للحصة إلى) (100 حصة بقيمة)

السيد عالء)الدين سحيمي

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

إلى) شركة ذات املسؤ لية املحد دة 

شركة ذات املسؤ لية املحد دة ذات)

الشريك الوحيد

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

خورطة) إكرام  السيدة  اسأقالة 

مسير جديد) الشركة  تعيين  مسيرة 

للشركة السيد عالء)الدين سحيمي

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

الشكل القانوني للشركة)،)شركة ذات)

الشريك) ذات  املحد دة  املسؤ لية 

الوحيد

على) ينص  الذي  (:14 رقم) بند 

عالء) السيد  الشركة  مسير  مايلي:)

الدين سحيمي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((0 بأاريخ) بالر2اط  الأجارية 

))0))تحت رقم)8958)1.

371I
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EL MARSA CONSEIL

KAL EVENT
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL

حي القدس شارع البعت ، 70000، 

العيون املغرب

KAL EVENT شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي  لي 

العهد زنقة 8 رقم 10 - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

43071

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (((

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 KAL (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.EVENT

تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصيفية.إنأاج) املخيمات   إدارة 

األنشطة الثقافية.تنظيم املهرجانات)

 اإلقامات الفنية.

حي  لي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

 70000  -  10 رقم) (8 زنقة) العهد 

العيون املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: الحموني) علي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الحموني  علي  السيد 
رقم)40)بلوك  تجزئة الوحدة)70000 

العيون املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الحموني  علي  السيد 
رقم)40)بلوك  تجزئة الوحدة)70000 

العيون املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((3 االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)9)8).

37(I

FIDABEL SARL AU

TRANS WATIF
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDABEL SARL AU
الزنقة 18 الرقم 3) حي السعادة 
عزيب الدرعي آسفي ، 46010، 

آسفي املغرب
TRANS WATIF شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 30 الزنقة 
) تجزئة تكدا5 البقعة )5 حي 

إجنان آسفي - 46030 آسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
13(17

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((1
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.WATIF
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

نقل املسأخدمين لحساب الغير
النقل الد لي للبضائع.

عنوان املقر االجأماعي):)30)الزنقة)
))تجزئة تكدا5 البقعة))5)حي إجنان)

آسفي)-)46030)آسفي املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
السيد معأمد عبد العالي):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
العالي) عبد  معأمد  السيد 
))تجزئة تكدا5) 30)الزنقة) عنوانه)ا))
 46030 )5)حي إجنان آسفي) البقعة)

آسفي املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
العالي) عبد  معأمد  السيد 
))تجزئة تكدا5) 30)الزنقة) عنوانه)ا))
 46030 )5)حي إجنان آسفي) البقعة)

آسفي املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((3 بأاريخ) بآسفي  االبأدائية 

))0))تحت رقم)817.

373I

AG.FIDUCIAIRE

ا.م.م. كار
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

AG.FIDUCIAIRE
 BD ANOUAL RCE EL BARAKA
 5° ETG(N°21 ، 60000، OUJDA

MAROC
ا.م.م. كار شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
حسن ) اقامة عال ي طابق 1 - 

63050 احفير املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.(067

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
))0))تم تعيين) 01)شتنبر) املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))فنيش)

سهام كمسير  حيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((( بأاريخ) ببركان  االبأدائية 

))0))تحت رقم)005).
374I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

OY10
إعالن مأعدد القرارات

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد  عبد 
الكريم الخطابي،عمارة مركز تعما5 
جليز، الطابق الثالث، مكأب رقم 1) 

، 40000، مراكش املغرب
OY10 »شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة«
 عنوان مقرها االجأماعي: 5)5، 

املسار طريق ٲسفي - 40000 مراكش 
املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.71(55
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
))0))تم اتخاذ) 05)غشت) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تـزكية عملية تفـويـت الـحصص الـتي)
تسما) اآلتية  األشـخاص  بين  تمت 
ؤهـم):)شركة)SLOOOW)شركة ذات)
الشريك) ذات  املحد دة  املسؤ لية 
إلى) حصص  عشر  تفوت  الوحيد 
 VALERIE YVONNE VAN السيدة)

. SLUYS
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
السيدة) الجديد  الشريك  إدماج 

 VALERIE YVONNE VAN SLUYS
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 
ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات)

املسؤ لية املحد دة.
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قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  اإلجأماعي  املقر  تحويل 
الأالي) العنوان  إلى  الحالي  العنوان 
رقم75  املحاميد  الزيأون  تجزئة  (:

الطابق األ 5 مكأب رقم)3)مراكش).
على) ينص  الذي  (:5 رقم) قرار 
 ERIC السيد) صالحية  انتهاء) مايلي:)
كمسير) (ANDOUIN DEGOVE

للشركة  ذالك بعد  فاته.
قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
 VALERIE YVONNE تثبيت السيدة)
كمسيرة  حيدة) (VAN SLUYS

للشركة.
قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
للسيدة) الصالحيات  كامل  إعطاء)
 VALERIE YVONNE VAN SLUYS

لتسيير  إدارة الشركة.
قرار رقم)8:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام األسا�شي للشركة.
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
الذي ينص على) (:-46  1 بند رقم)
انظر النظام األسا�شي املحين) مايلي:)

للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((( بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم))13966.
375I

مكأب الدراسات القانونية  الجبائية

 NASSIM AL KHAYR
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تأسيس شركة

CASABLANCA MAROC ،(0040
 NASSIM AL KHAYR

IMMOBILIER شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
بوركون زنقة جعفر ابن حبيب إقامة 

املشرق )، الطابق األ 5، رقم 3 - 
0000) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
556165

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (08
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)
 NASSIM AL KHAYR  :

.IMMOBILIER
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
بوركون زنقة جعفر ابن حبيب إقامة)
 -  3 رقم) األ 5،) الطابق  (،( املشرق)

0000))الدار البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 (40.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
حصة) (800 (: السيد خالد جفار)

بقيمة)100)درهم للحصة.
السيد عبد الرحمان سيمية):)800 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
السيد محمد سيمية):)800)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد خالد جفار عنوانه)ا))درب)
النجمة بلوك)7)4)رقم)1)حي الحسني)

0000))الدار البيضاء)املغرب.
سيمية) الرحمان  عبد  السيد 
حي) الحضري  القطب  عنوانه)ا))
النواصر) (،668 رقم) فيال  الريان 

0000))الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) سيمية  محمد  السيد 
زنقة) الريان  حي  الحضري  القطب 
جبل زالغ رقم)8)5،)النواصر)0000) 

الدار البيضاء)املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سيمية  محمد  السيد 
زنقة) الريان  حي  الحضري  القطب 
جبل زالغ رقم)8)5،)النواصر)0000) 

الدار البيضاء)املغرب.

السيد خالد جفار عنوانه)ا))درب)
النجمة بلوك)7)4)رقم)1)حي الحسني)

0000))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838684.
376I

SICAL

سمييا
شركة املساهمة

مالءمة النظام األسا�شي للشركة

SMEIA
 boulevard(Ba(Hmad ، ,47
20300، Casablanca(Maroc

سمييا »شركة املساهمة«
 عنوان مقرها االجأماعي: 47، شارع 

باحماد - 0300) الدار البيضاء 
املغرب.

»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

40489 الدار البيضاء.
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
تقرر) ((0(( يونيو) ((4 في) املؤرخ 
للشركة) األسا�شي  النظام  مالءمة 
 19-(0 رقم) مع مقأضيات القانون:)
 17-95 املعد5  املأمم للقانون رقم)

املأعلق بشركات املساهمة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (1 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838361.
377I

FIDICOM

 STE HAPPY LIFE DE
 LA PROMOTION

IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDICOM
 AV(ORAN(N° 10 RUE(BERLIN
 ZOHOUR 1 FES(FES، 30000،

FES MAROC
 STE HAPPY LIFE DE LA

 PROMOTION IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم )3 

شارع سيناء الزهور ) طريق صفر  - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

73893

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (06

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

 HAPPY LIFE DE LA PROMOTION

.IMMOBILIERE

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري  األشغا5 املخألفة للبناء.
 3( رقم) (: عنوان املقر االجأماعي)

شارع سيناء)الزهور)))طريق صفر )-)

30000)فاس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
بويحيا ي) العزيز  عبد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000  :

للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
بويحيا ي) العزيز  عبد  السيد 

57)تجزئة تدغين) عنوانه)ا))فيال رقم)

طريق ايموزار)30000)فاس املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
بويحيا ي) العزيز  عبد  السيد 

57)تجزئة تدغين) عنوانه)ا))فيال رقم)

طريق ايموزار)30000)فاس املغرب).
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((( بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم))388.
378I

ACO CONSULTING

SOCIETE HOTEL DADES
شركة املساهمة

رفع رتسما5 الشركة

ACO CONSULTING
 rue(libourne - résidence(du ,70
 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc
SOCIETE HOTEL DADES شركة 

املساهمة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 5)-30، 
زا ية زنقة ا دجاري  زنقة عبدهللا 
مديوني - 0080) الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رتسما5 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.34057

العام) الجمع  بمقأ�شى 
غشت) (11 في) املؤرخ  اإلسأثنائي 
الشركة) رتسما5  رفع  تم  ((0((
درهم«) (1.966.800« قدره) بمبلغ 
إلى) درهم«) (1(.999.000« من) تي 
(: طريق) عن  درهم«) (14.965.800»

تقديم حصص نقدية ت  عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838731.
379I

ACO CONSULTING

ACO CONSULTING
إعالن مأعدد القرارات

ACO CONSULTING
 rue(libourne - résidence(du ,70
 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc
ACO CONSULTING »شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة«
 عنوان مقرها االجأماعي: 70، زنقة 
ليبورن - إقامة املركز - الطابق الرابع 

- شقة 14 - - الدا البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.1(0533
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
تم اتخاذ) ((0(( يونيو) (18 املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تسجيل  فاة شريك  الأوزيع الجديد)

لرتس املا5
على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 
مايلي:)اإلقرار بالأناز5 عن الحصص)

املحصلة بعد  فاة الشريك
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
يبرمها) التي  األعما5  على  املصادقة 
املسير  تثبيت املسير في مهامه  بسط)

صالحياته
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
الذي) البنود:) جميع  رقم  بند 
تم تحيين القانون) ينص على مايلي:)

األسا�شي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838737.

380I

املسأامنة الشرقية لأقنيات املحاسبة

H 53 TRANS
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املسأامنة الشرقية لأقنيات 
املحاسبة

شارع محمد عبده اقامة حمزة رقم 
18 مكرر الطابق الثاني رقم 7 ، 

60000،  جدة املغرب
H 53 TRANS شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الدرفوفي 57 اقامة الد حي الطابق 
اال 5 رقم ) - 60000  جدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
377(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(1 مارس) (16

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 H 53 (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

الطابق) الد حي  اقامة  (57 الدرفوفي)

اال 5 رقم)) - 60000) جدة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: حسن) شوشوح  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 1000 (: حسن) شوشوح  السيد 

بقيمة)100)درهم.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد شوشوح حسن عنوانه)ا))

 9 البسأان رقم) شارع االئمة تجزئة 

60000) جدة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد شوشوح حسن عنوانه)ا))

 9 البسأان رقم) شارع االئمة تجزئة 

60000) جدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (0( بأاريخ) بوجدة  الأجارية 

1)0))تحت رقم)543).

381I

Cabinet LAMRINI HADI

 BOUHIYAD

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI

(، الناضور) سينا  إبن  18,شارع 

000)6،)الناضور املغرب

 BOUHIYAD CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار 

ايعوتن تمسمان الدريوش - )40)6 

الدريوش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

517

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (18

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.BOUHIYAD CONSTRUCTION

األشغا5) (: غرض الشركة بإيجاز)

املخألفة  البناء.

د ار) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

 6(40( (- ايعوتن تمسمان الدريوش)

الدريوش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: ميمون) بوعياد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):



عدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0))الجريدة الرسمية   18906

عنوانه)ا)) ميمون  بوعياد  السيد 

الدريوش) تمسمان  ايعوتا  د ار 

)40)6)الدريوش املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ميمون  بوعياد  السيد 

الدريوش) تمسمان  ايعوتا  د ار 

)40)6)الدريوش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالدريوش بأاريخ)06)شتنبر)

))0))تحت رقم)163.

38(I

NKH CONSULTING SARL

 LT;&LT; ATHENES PRIVE&

&LT;&LT; SARL A.U
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NKH CONSULTING SARL

 LOT(TALAA 8 APP 1 TEMARA

 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC

 lt;&lt; ATHENES(PRIVE &lt;&lt;&

SARL A.U شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 LOT عنوان مقرها اإلجأماعي 

 COMATRAV(N° 175 HAY(OUED

 EDDAHAB 1er(ETAGE(TEMARA

TEMARA 12000 - املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

137(07

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (19

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)
 lt;&lt;(ATHENES(PRIVE(&lt;&lt;&

.SARL A.U
(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الدعم) في  االرشادات  الأدبير 

املدر�شي..
 LOT (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 COMATRAV(N°(175(HAY(OUED
 EDDAHAB 1er ETAGE TEMARA -

TEMARA 000)1)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 60.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:
 600 (: بلوقات) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد يوسف بلوقات عنوانه)ا))
اقامة األسرة عمارة رقم)03)شقة رقم)

17)تمارة)000)1)تمارة املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف بلوقات عنوانه)ا))
اقامة األسرة عمارة رقم)03)شقة رقم)

17)تمارة)000)1)تمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (13 بأاريخ) بأمارة  االبأدائية 

))0))تحت رقم)8866.
383I

TAWTIN CENTER

COMPANY OF ENERGY
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TAWTIN CENTER
 N°78 RUE 539 EL(JADIDA ،
24000، EL(JADIDA(MAROC

COMPANY OF ENERGY شركة 
ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي محل 

رقم )0 ,الكائن شارع جبران خليل 
جبران شارع ك  شارع 34 من 

امللك املسمى« صوفيا ) » - 4000) 

الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

19841

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) ((4

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.COMPANY OF ENERGY

بيع) :)شراء) غرض الشركة بإيجاز)

املبردة) الكهر2ائية  املعدات  جميع 

 تجهزة الكمبيوتر

تاجر ت   سيط اسأيراد  تصدير

تعما5 مخألفة.

عنوان املقر االجأماعي):)محل رقم)

)0),الكائن شارع جبران خليل جبران)

شارع ك  شارع)34)من امللك املسمى«)

صوفيا)) « - 4000))الجديدة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

حصة) (1.000 (: السيدة نوار عقا)

بقيمة)100)درهم للحصة.

بقيمة) (1000 (: نوار عقا) السيدة 

100)درهم.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

 14 عنوانه)ا)) عقا  نوار  السيدة 

 (4000 الجديدة) (7 النخيل) تجزئة 

الجديدة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

 14 عنوانه)ا)) عقا  نوار  السيدة 

 (4000 الجديدة) (7 النخيل) تجزئة 

الجديدة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالجديدة بأاريخ)1))شتنبر)

))0))تحت رقم))3)9).

384I

TAWTIN CENTER

MILIT MENSAJERIA
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TAWTIN CENTER

 N°78 RUE 539 EL(JADIDA ،

24000، EL(JADIDA(MAROC

MILIT MENSAJERIA شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي محل 

سفلي من امللك املسمى » اكرام 

) » زنقة فرنسا رقم 48 - 4000) 

الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

198(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (((

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 MILIT (: اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها)

.MENSAJERIA

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

غير) لألمأعة  الوطني  الد لي 

املصحو2ة بذ يهم نيابة عن تطراف)

ثالثة النقل الوطني  الد لي للبضائع.

محل) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

اكرام) (« املسمى) امللك  من  سفلي 

 (4000  -  48 زنقة فرنسا رقم) (« ((

الجديدة املغرب.
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تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد يوسف ايت عي�شى):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد يوسف ايت عي�شى):)1000 

بقيمة)100)درهم.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عي�شى) ايت  يوسف  السيد 

الجديدة) فرنسا  زنقة  (48 عنوانه)ا))

4000))الجديدة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

ع�شى) ايت  يوسف  السيد 

الجديدة) فرنسا  زنقة  (48 عنوانه)ا))

4000))الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالجديدة بأاريخ)0))شتنبر)

))0))تحت رقم)6))9).

385I

YOUNESS BENMOUSSA

 OMAYSA TAZI PIECES

AUTOS

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

خفض رتسما5 الشركة

YOUNESS BENMOUSSA

Tiflet حي النهضة ) رقم )7 تيفلت، 

Tiflet(Maroc ،15400

 OMAYSA TAZI PIECES AUTOS

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي السالم 

3 رقم 153 تيفلت 15400 تيفلت 

املغرب.

خفض رتسما5 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.399

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تم) ((0(( شتنبر) (14 في) املؤرخ 
خفض رتسما5 الشركة بمبلغ قدره)
 100.000« تي من) درهم«) (90.000»
عن) درهم«) (10.000« إلى) درهم«)

طريق):)تخفيض عدد األسهم.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((6 بأاريخ) بتيفلت  االبأدائية 

))0))تحت رقم)487.
386I

MOORISH

 GLOBAL METROLOGY &
EQUIPMENT

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع اللة الياقوت الطابق 5 
الشقة د 39 شارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة د، 0000)، الدار 
البيضاء املغرب

 GLOBAL(METROLOGY &
EQUIPMENT شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 39 شارع 
اللة اليقوت العمارة د الطابق 5 

البيضاء الدار البيضاء 0080) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
556401

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (07
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)
 GLOBAL( METROLOGY( &

.EQUIPMENT

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تجهزة) ؛) القياس) تد ات   معايرة 

علمية كهر2ائية صناعية.
39)شارع) عنوان املقر االجأماعي):)
 5 الطابق) د  العمارة  اليقوت  اللة 
البيضاء)الدار البيضاء)0080))الدار)

البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: تنوار) سهام  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) تنوار  سهام  السيدة 
شطر) (93 رقم) (07 اآلزهر عمارة) حي 
8/1)سيدي البرنو�شي الدار البيضاء)

0)06))الدار البيضاء)املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) تنوار  سهام  السيدة 
شطر) (93 رقم) (07 اآلزهر عمارة) حي 
8/1)سيدي البرنو�شي الدار البيضاء)

0)06))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838907.
387I

ائأمانية بيان حنان

GUISE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

ائأمانية بيان حنان
عرصة ملعاش طريق املسأودع 

البلدي رقم 147 مراكش ، 40000، 
مراكش مراكش

GUISE شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 
الحامس شقة رقم 0) عمارة س 
مجمع دار الحمراء شارع عال5 
الفا�شي - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1(9089

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (31
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
.GUISE(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املالبس.
الطابق) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
س) عمارة  ((0 رقم) شقة  الحامس 
عال5) شارع  الحمراء) دار  مجمع 

الفا�شي)-)40000)مراكش املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 340 (: شخماني) حبيبة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 330 (: العأمادي) سعاد  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 330 (: الكريفي) زكرياء) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيدة حبيبة شخماني عنوانه)ا))
تجزءة الزرقطوني رقم)1565)بوعكاز)

مراكش)40000)مراكش املغرب.
العأمادي) سعاد  السيدة 
عنوانه)ا))از2زط درب القا�شي رقم)) 

مراكش)40000)مراكش املغرب.
الكريفي عنوانه)ا)) السيد زكرياء)
36)مراكش) 1)رقم) شارع العراق لوما)

40000)مراكش املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيدة حبيبة شخماني عنوانه)ا))
تجزءة الزرقطوني رقم)1565)بوعكاز)

مراكش)40000)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((1 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139606.
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FHF

BEST LEGAL SERVICES
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FHF

 N°249 Bd(Yacoub(El(Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca

MAROC

BEST LEGAL SERVICES شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي )0) شارع 

عبد املومن رقم 5 الطابق االر�شي -. 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556((5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) ((6

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 BEST (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.LEGAL SERVICES

غرض الشركة بإيجاز):)االستشارة)

القانونية.

عنوان املقر االجأماعي):))0))شارع)

(.- 5)الطابق االر�شي) عبد املومن رقم)

الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:

احمد) هللا  عبد  ضياء) السيدة 

 100 بقيمة) حصة  (100 (: سكينة)

درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

احمد) هللا  عبد  ضياء) السيدة 
انفا سكاي) اقامة  سكينة عنوانه)ا))
شارع) ((1 شقة) (5 طابق) ا ه  عمارة 
املسرح الكبير).)الدار البيضاء)املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
احمد) هللا  عبد  ضياء) السيدة 
انفا سكاي) اقامة  سكينة عنوانه)ا))
شارع) ((1 شقة) (5 طابق) ا ه  عمارة 
املسرح الكبير).)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)-.
389I

fiduhaouz

كيش وايـــز
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تعيين ممثل قانوني للشركة

fiduhaouz
 Boulevard(Allal(El(Fassi,

 residence(Jawhara, appartement
Marrakech ، 40000 ,5، مراكش 

املغرب
كيش  ايـــز »شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة«
 عنوان مقرها االجأماعي: تجزئة 
حمان الفطواكــــــــــي ، عمارة رقم 

1-) ، الطابق الثاني، الشقة رقم 
5 ، املحاميد مراكش لعقد جمعية 
عمومية اسأثنائية بمكأب االسأاذ 

عبد الصمد الطعارجي محامي 
الشركة، الكائن بشارع 11 يناير ، 
مركز االعما5 االبراج D4 مراكش - 

مراكش املغرب.
»تعيين ممثل قانوني للشركة«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.83((1

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
املؤرخ في)9))غشت)))0)) تبعا لعز5)
املسير الحالي تقرر تعيين املمثل)ين))

القانوني)ين):)
-)ايت محمد محمد

)-)كيش  ايـــز شركة ذات املسؤ لية)
املحد دة الكائن مقرها اإلجأماعي ب:)
تجزئة حمان الفطواكــــــــــي)،)عمارة رقم)

)-1)،)الطابق الثاني،)الشقة رقم)5)،)

املحاميد مراكش)-)مراكش املغرب
عند) الأجاري  السجل  رقم 

االقأضاء:)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (19 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139535.

390I

JYSSR-CONNECT

JYSSR-CONNECT
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

JYSSR-CONNECT

fes ، 30000، fes(MAROC

JYSSR-CONNECT شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

موالي رشيد عمارة مكاتب ياسين 

الطابق الثاني املكأب رقم )1 

االطلس فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

73901

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (06

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

JYSSR-(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.CONNECT

خدمة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

إعالمية.

شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

ياسين) مكاتب  عمارة  رشيد  موالي 

الطابق الثاني املكأب رقم))1)االطلس)

فاس)-)30000)فاس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 330 (: يخلف) بن  مجيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

330)حصة) (: السيد امين الديش)

بقيمة)100)درهم للحصة.

340)حصة) (: السيد امين فريدي)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد مجيد بن يخلف عنوانه)ا))
رقم)49)زنقة بوجد ر شقة)11)سيدي)

ابراهيم فاس)30000)فاس املغرب.

عنوانه)ا)) الديش  امين  السيد 

فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا.

عنوانه)ا)) فريدي  امين  السيد 

فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الديش  امين  السيد 

فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا

عنوانه)ا)) فريدي  امين  السيد 

فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((( بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3895.

391I

SOMAFID

ديليس توفتري
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

SOMAFID

شارع محمد الزفزاف الشقة رقم 

14 الطابق االر�شي ، 0000)، الدار 

البيضاء املغرب

ديليس توفتري شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

محمد زفزاف إقامة صوفيا رقم 189 

الدار البيضاء 0340) الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.49(773
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بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تقرر حل) ((0(( يونيو) ((9 املؤرخ في)
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 
رتسمالها) مبلغ  توفتري  ديليس 
مقرها) درهم  عنوان  (100.000
اإلجأماعي شارع محمد زفزاف إقامة)
البيضاء) الدار  (189 رقم) صوفيا 
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) ((0340

5):)تزمة فالتسيير.
شارع) ب  الأصفية  مقر  حدد    
رقم) صوفيا  إقامة  زفزاف  محمد 
الدار) ((0340 (- البيضاء) الدار  (189

البيضاء)املغرب.)
  عين:

السيد)ة))حبيبة موتان  عنوانه)ا))
 (0340 البيضاء) الدار  الرحمة  حي 
)ة)) كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.
السيد)ة))عزيزة موتان  عنوانه)ا))
الدار) ((0340 البيضاء) الدار  انا�شي 
البيضاء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحد د) اإلقأضاء) ) عند 
املخولة) الصالحيات  على  املفر ضة 
تبليغ) املخابرة  محل  محل  لهم 
بالأصفية) العقود  الوثائق املأعلقة 
شارع محمد زفزاف إقامة صوفيا) (:

رقم)189)الدار البيضاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

غشت)))0))تحت رقم)834475.
39(I

SOMAFID

ضحى إيت
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOMAFID
شارع محمد الزفزاف الشقة رقم 

14 الطابق االر�شي ، 0000)، الدار 
البيضاء املغرب

ضحى إيت شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي 70 محل 
رئي�شي الطابق األر�شي تجزئة الحمد 

الجديدة الجديدة 4000) الجديدة 
املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.18(49
الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر) ((0(( غشت) ((0 في) املؤرخ 
ذات مسؤ لية محد دة) حل شركة 
إيت) ضحى  الوحيد  الشريك  ذات 
درهم) (100.000 رتسمالها) مبلغ 
محل) (70 اإلجأماعي) مقرها   عنوان 
رئي�شي الطابق األر�شي تجزئة الحمد)
الجديدة) ((4000 الجديدة الجديدة)

املغرب نتيجة 5):)تزمة مالية.
  حدد مقر الأصفية ب)70)محل)
رئي�شي الطابق األر�شي تجزئة الحمد)
الجديدة) ((4000 الجديدة الجديدة)

املغرب.)
  عين:

السيد)ة))سهيل حراتي  عنوانه)ا))
سيدي) (3 طابق) الحديوي  تجزئة 
البيضاء) الدار  ((0(80 معر ف)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحد د) اإلقأضاء) ) عند 
املخولة) الصالحيات  على  املفر ضة 
تبليغ) املخابرة  محل  محل  لهم 
بالأصفية) العقود  الوثائق املأعلقة 
األر�شي) الطابق  رئي�شي  محل  (70  :

تجزئة الحمد الجديدة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالجديدة بأاريخ)13)شتنبر)

))0))تحت رقم)10)9).
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SOMAFID

ويديفلوب
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOMAFID
شارع محمد الزفزاف الشقة رقم 

14 الطابق االر�شي ، 0000)، الدار 
البيضاء املغرب

 يديفلوب شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
محمد زفزاف إقامة رقم 14 الطابق 
السفلي سيدي مومن الدار البيضاء 

)040) الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.41(307

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
املؤرخ في)10)يوليوز)))0))تقرر حل)
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)
مبلغ) الوحيد  يديفلوب  الشريك 
درهم  عنوان) (100.000 رتسمالها)
مقرها اإلجأماعي شارع محمد زفزاف)
إقامة رقم)14)الطابق السفلي سيدي)
الدار) ((040( البيضاء) الدار  مومن 
البيضاء)املغرب نتيجة 5):)عجز مالي.

شارع) ب  الأصفية  مقر  حدد    
الطابق) (14 محمد زفزاف إقامة رقم)
السفلي سيدي مومن الدار البيضاء))

 )040))الدار البيضاء)املغرب.)
  عين:

الشعباء) رشيد  السيد)ة))
78500)سارتوفيل)  عنوانه)ا))فرنسا)

فرنسا كمصفي))ة))للشركة.
الحد د) اإلقأضاء) ) عند 
املخولة) الصالحيات  على  املفر ضة 
تبليغ) املخابرة  محل  محل  لهم 
بالأصفية) العقود  الوثائق املأعلقة 
 14 شارع محمد زفزاف إقامة رقم) (:

الطابق السفلي سيدي مومن)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

غشت)))0))تحت رقم)836046.

394I

SOMAFID

إيليك بتم
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

SOMAFID
شارع محمد الزفزاف الشقة رقم 

14 الطابق االر�شي ، 0000)، الدار 
البيضاء املغرب

إيليك بأم شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة)في طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي 77 الزنقة 
محمد سميحة الطابق 8 الدار 
البيضاء 0)05) الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.510001

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تقرر) ((0(( يوليوز) ((5 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤ لية املحد دة)
 100.000 بأم مبلغ رتسمالها) إيليك 
 77 اإلجأماعي) درهم  عنوان مقرها 
 8 الطابق) سميحة  محمد  الزنقة 
0)05))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب نتيجة 5):)عجز مالي.
 77 ب) الأصفية  مقر  حدد    
 8 الطابق) سميحة  محمد  الزنقة 
0)05))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.)
  عين:

سكوتة) محمد  السيد)ة))
يوسف) ابو  زنقة  (35  عنوانه)ا))
الدار) ((03(0 الفيليت) املزداغي 
البيضاء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.
السيد)ة))عزيزة دهام  عنوانه)ا))
الدار) ((0600 البرنو�شي) رياض 
البيضاء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الكارا) هللا  عبد  السيد)ة))
الدار) ((9004 الهرا يين)  عنوانه)ا))
البيضاء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.
ملسأف) تيوب  السيد)ة))
الدار) ((9004 الهرا يين)  عنوانه)ا))
البيضاء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.
طايش) محمد  السيد)ة))
بوعزة) دار  طماريس   عنوانه)ا))
املغرب) البيضاء) الدار  ((7((3

كمصفي))ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)
املأعلقة بالأصفية):)77)الزنقة محمد)

سميحة الطابق)8
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

غشت)))0))تحت رقم)835360.
395I
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FINAUDIT

COLOR NEGOCE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
COLOR NEGOCE شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة)في طور 
الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي 6)،طريق 
مرس سلطان الطابق اال 5 الشقة 

رقم 3 الدار البيضاء. 6)،طريق 
مرس سلطان الطابق اال 5 الشقة 
رقم 3 الدار البيضاء. 0000) الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.407967

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) 31)غشت) املؤرخ في)
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 
رتسمالها) مبلغ  (COLOR NEGOCE
مقرها) درهم  عنوان  (100.000
سلطان) مرس  6)،طريق  اإلجأماعي)
الدار) (3 رقم) الشقة  اال 5  الطابق 
سلطان) مرس  6)،طريق  البيضاء.)
الدار) (3 رقم) الشقة  اال 5  الطابق 
البيضاء) الدار  ((0000 البيضاء.)
تحديد) صعو2ة  (: (5 نتيجة  املغرب 

الهدف الأجاري.
  حدد مقر الأصفية ب)6)،طريق)
الشقة) اال 5  الطابق  مرس سلطان 
رقم)3)الدار البيضاء.)املغرب)0000) 

الدار البيضاء)املغرب.)
  عين:

السيد)ة))ابسام بناني  عنوانه)ا))
القأبري،زنقة) القاسم  ابو  6،شارع 
الدارالبيضاء) ((0000 عودة) عين 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838858.
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 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائأمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

SABITA MAREYAGE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائأمانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عال5 بن عبد هللا املر�شى 
العيون ، 000)7، املر�شى العيون 

املغرب
SABITA MAREYAGE شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي حي الوحدة 

تجزئة األمل رقم55 شقة 01 - 
)7000 املر�شى العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
4(0(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((3
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.SABITA MAREYAGE
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
الغير.) لحساب  البضائع  نقل 
تجارة) الأعبئة.) صناديق  استئجار 

األسماك...........
حي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
الوحدة تجزئة األمل رقم55)شقة)01 

- )7000)املر�شى العيون املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: غزالي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد يوسف غزالي عنوانه)ا))حي)

 7000( الوحدة تجزئة األمل رقم55 

املر�شى العيون املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف غزالي عنوانه)ا))حي)

 7000( الوحدة تجزئة األمل رقم55 

املر�شى العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((6 االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)1676.

397I

FIDUCIAIRE ZOUHRI

MANAZEL TATOUIJ

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZOUHRI

 IMM10 BUR(AL(WAHA(ETG

 2 N°11 RUE(MACHRAA

 BELKSSIRI ، 30000، FES

MAROC

MANAZEL TATOUIJ شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي د ارت الد 

الطيب العليا فاس - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

739(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (14

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.MANAZEL TATOUIJ

غرض الشركة بإيجاز):)املقا لة في)

البناء) األعما5 الأجارية.

:)د ارت الد) عنوان املقر االجأماعي)

فاس) (30000 (- العليا فاس) الطيب 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد  هبين عديلي):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: عبدإلاله) التريوي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) عديلي  السيد  هبين 

بلوك)7)رقم)39)حي اإلدري�شي عوينات)

الحجاج فاس)30080)فاس املغرب.

السيد التريوي عبدإلاله عنوانه)ا))

 ( الوفاء) حي  مايوركا  زنقة  (53 رقم)

فاس) (30070 فاس) صفر   طريق 

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) عديلي  السيد  هبين 

بلوك)7)رقم)39)حي اإلدري�شي عوينات)

الحجاج)30080)فاس املغرب

السيد التريوي عبدإلاله عنوانه)ا))

 ( الوفاء) حي  مايوركا  زنقة  (53 رقم)

فاس) (30070 فاس) صفر   طريق 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((3 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)5)39.
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SOFI RIMA

 GENIE CIVIL TRAVAUX

PUBLIC SAIS
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOFI RIMA

صند ق البريد 436) املدينة 

الجديدة فاس ، 30000، فاس 

املغرب

 GENIE CIVIL TRAVAUX PUBLIC

SAIS شركة ذات مسؤ لية محد دة 

ذات الشريك الوحيد)في طور 

الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار ا الد 

بوعبيد الكواز ا الد الطيب - 30000 

فاس املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.63957

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تقرر) ((0(( شتنبر) ((0 في) املؤرخ 

ذات مسؤ لية محد دة) حل شركة 

 GENIE CIVIL ذات الشريك الوحيد)

مبلغ) (TRAVAUX PUBLIC SAIS
درهم  عنوان) (100.000 رتسمالها)

بوعبيد) ا الد  د ار  اإلجأماعي  مقرها 

فاس) (30000 (- الطيب) ا الد  الكواز 

حل الشركة قبل) (: املغرب نتيجة 5)

اال ان.

  حدد مقر الأصفية ب د ار ا الد)

املغرب) الطيب  ا الد  الكواز  بوعبيد 

30000)فاس املغرب.)

  عين:

صاغي) املصطفى  السيد)ة))

د ار ا الد بوعبيد الكواز)  عنوانه)ا))

املغرب) فاس  (30000 الطيب) ا الد 

كمصفي))ة))للشركة.

الحد د) اإلقأضاء) ) عند 

املخولة) الصالحيات  على  املفر ضة 

تبليغ) املخابرة  محل  محل  لهم 

العقود  الوثائق املأعلقة بالأصفية):)

د ار ا الد بوعبيد الكواز ا الد الطيب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((( بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)))3890/0.
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SOFI RIMA

ASFOUR SERVICES
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFI RIMA
صند ق البريد 436) املدينة 

الجديدة فاس ، 30000، فاس 
املغرب

ASFOUR SERVICES شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي مكاتب 
مارينا الطابق 3 مكأب 19 شارع 
عبدالكريم بنجلون فاس 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
73895

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (15
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.ASFOUR SERVICES
تنظيف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحذائق)ـالحراسة
ادارة النفايات  الصرف الصحي

 كالة اتصاالت
تنظيم االحداث  الحفالت

اعما5 مخألفة.
مكاتب) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
شارع) (19 مكأب) (3 الطابق) مارينا 
 30000 فاس) بنجلون  عبدالكريم 

فاس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)
درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: عصفور) محمد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

السيد محمد عصفور عنوانه)ا))
ز اغة) الوفاق  تجزئة  (108 رقم)

30000)فاس املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد محمد عصفور عنوانه)ا))
ز اغة) الوفاق  تجزئة  (108 رقم)

30000)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((( بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3884.
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FIDUCIAIRE BOUGAFER CONSEIL SARL

إكسيبسيون إموبيليي
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BOUGAFER
CONSEIL SARL

 eme(ETAGE(N°369 Rue(ALLAL (
 Ben(ABDELLAH(SETTAT 2 eme
 ETAGE(N°369 Rue(ALLAL(Ben
 ABDELLAH(SETTAT، 26000،

Settat maroc
إكسيبسيون إمو2يليي شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 350 

بقعة البور حي الفرح بن جرير - 
)4315 بن جرير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
(053

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((019 تبريل) (1(
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

إكسيبسيون إمو2يليي.

:) صيط) بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

عنوان املقر االجأماعي):)رقم)350 

(- جرير) بن  الفرح  حي  البور  بقعة 

)4315)بن جرير املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:) رتسما5  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالأالي:

السيدة  رداني زهيرة):)500)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة.

حصة) (500 (: تابي) نوفا5  السيد 

بقيمة)1.000)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) زهيرة  السيدة  رداني 

الفرح بن) البور حي  بقعة  (350 رقم)

جرير))4315)بن جرير املغرب.

رقم) السيد نوفا5 تابي عنوانه)ا))

بقعة البور حي الفرح بن جرير) (350

)4315)بن جرير املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) زهيرة  السيدة  رداني 

الفرح بن) البور حي  بقعة  (350 رقم)

جرير))4315)بن جرير املغرب

رقم) السيد نوفا5 تابي عنوانه)ا))

بقعة البور حي الفرح بن جرير) (350

)4315)بن جرير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) ((9 االبأدائية بابن جرير بأاريخ)

019))تحت رقم)-.
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AMAL FINANCE

SAISS MIROIR
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

AMAL FINANCE
 n° 5 RUE(EL(MOUTANABI ،

30000، FES(MAROC
SAISS MIROIR شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 83 
زنقة الحسيمة اطلس - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

68989
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(1 يوليوز) (08
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 SAISS (: اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها)

.MIROIR
تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
إكسسوارات  مسألزمات  معدات)

طبية  منأجات صيدالنية.
 83 رقم) (: عنوان املقر االجأماعي)
زنقة الحسيمة اطلس)-)30000)فاس)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 500 (: السيد علوي بلغيتي يونس)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
السيد علوي بلغيتي محمد):)500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
يونس) بلغيتي  علوي  السيد 
 6( شارع الزرقطوني رقم) عنوانه)ا))
فاس) (30000  ( الطابق) (4 الشقة)

املغرب.

محمد) بلغيتي  علوي  السيد 
حي) (35 رقم) ((6 زنقة) عنوانه)ا))

السعادة)1 30000)فاس املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
يونس) بلغيتي  علوي  السيد 
 6( شارع الزرقطوني رقم) عنوانه)ا))
فاس) (30000  ( الطابق) (4 الشقة)

املغرب
محمد) بلغيتي  علوي  السيد 
حي) (35 رقم) ((6 زنقة) عنوانه)ا))

السعادة)1 30000)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((6 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

1)0))تحت رقم))358.
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new world management

فلوراليا ايمو
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام األسا�شي للشركة

new world management
 RES(AL(FATH, 217 BD(BRAHIM
 ROUDANI(PROLONGE, ETAGE
 1 N°3– CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
فلوراليا ايمو »شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد«
 عنوان مقرها االجأماعي: ستيفان 
ماالرمي شارع 5 فا5 فلوري اقامة 

مبنى تطلس ت شقة ) الدار البيضاء - 
0000) الدار البيضاء املغرب.

»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.(171(5
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
تقرر) ((0(( تبريل) (05 في) املؤرخ 
للشركة) األسا�شي  النظام  مالءمة 
رفع راسما5) مع مقأضيات القانون:)

الشركة الى7.922.090،00)درهم
العنوان) الى  الشركة  مقر  تغيير 
5)فا5 فلوري) ستيفان ماالرمي شارع)
الدار) (( شقة) ت  تطلس  مبنى  اقامة 

البيضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 16 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

ماي)))0))تحت رقم)3557)8.
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TAGES CONSULTING

TK4U
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

TAGES CONSULTING
 N 309 Lot. Haj(Fateh 1er(étage

Q. El(Oulfa ، 20260، الدار 
البيضاء املغرب

TK4U شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي تقاطع 
شارع األمير موالي عبد هللا  شارع 
النخلة ، العمارة 1 الطابق 4 شقة 

رقم 7 - 0000) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
555995

 09 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( شتنبر)
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
.TK4U(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البضائع  خدمات النقل.

تقاطع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
هللا  شارع) عبد  موالي  األمير  شارع 
شقة) (4 الطابق) (1 العمارة) (، النخلة)
رقم)7 - 0000))الدار البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
حصة) (500 (: بنكيعا) طه  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة.
السيد زكرياء)بنكيعا):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد طه بنكيعا عنوانه)ا))زنقة)

58)رقم)55)مجموع س اآللفة البيضاء)

0000))الدار البيضاء)املغرب.

السيد زكرياء)بنكيعا عنوانه)ا))03 

 04 زنقة ابو عباس الجيرا ي الطابق)

 (0000 البيضاء) بلفدير  (04 الشقة)

الدار البيضاء)املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد طه بنكيعا عنوانه)ا))زنقة)

58)رقم)55)مجموع س اآللفة البيضاء)

0000))الدار البيضاء)املغرب

السيد زكرياء)بنكيعا عنوانه)ا))03 

 04 زنقة ابو عباس الجيرا ي الطابق)

 (0000 البيضاء) بلفدير  (04 الشقة)

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (0 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)-.

404I

FIDUCIAIRE AL WAFA

 SOCIETE MORIA TECH

GROUPE SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL WAFA

 BD(ALLAL(BENABDELLAH(N°60

 FKIH(BEN(SALAH ، 23200،

FKIH BEN SALAH MAROC

 SOCIETE MORIA TECH

GROUPE SARL شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 RUE 35 عنوان مقرها اإلجأماعي 

 6 BLOC 2 AIT(THAMI - 23200

FQUIH BEN SALAH MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

5151
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((0
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)
 SOCIETE MORIA TECH  :

.GROUPE SARL
 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيجاز

.DIVERS OU CONSTRUCTION
 RUE 35 (: عنوان املقر االجأماعي)
 6 BLOC ( AIT THAMI - (3(00

.FQUIH BEN SALAH MAROC
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 ABBARI MOHAMMED السيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (: 500

للحصة.
 ABBARI SOUMIA : 500(السيدة

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
 SOUMIA ABBARI السيدة)
 AIT THAMI BC 0( RUE عنوانه)ا))
 0( NR 011 (3(00 FKIH BEN

.SALAH MAROC
 ABBARI MOHAMMED السيد)
 AIT THAMI BC 0( RUE عنوانه)ا))
 0( NR 011 (3(00 FKIH BEN

.SALAH MAROC
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
 ABBARI MOHAMMED السيد)
 AIT THAMI BC 0( RUE عنوانه)ا))
 0( NR 011 (300 FKIH BEN

SALAH MAROC
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
صالح) بن  بالفقيه  االبأدائية 
رقم) تحت  ((0(( شتنبر) ((3 بأاريخ)

.(3(/(0((

405I

High practical training and consulting

آتيك لوجستك
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

 High practical training and
consulting

 Lot wifak residence el warda
 1422 Lot(wifak(residence(el

 warda 1422، 12010، TEMARA
Maroc

آتيك لوجسأك شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 165 
بلوك د كرتي تركانة تيت ملو5 - 

0)0)1 إنزكان املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.(5367

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( شتنبر) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 100 تفويت السيد))ة))مريم بالج)
 1.000 تصل) من  اجأماعية  حصة 
حصة لفائدة السيد))ة))عبد الكريم)

بنور بأاريخ)01)شتنبر)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتنبر) ((6 بأاريخ) بانزكان  االبأدائية 

))0))تحت رقم)1857.
406I

marrakech externalisation

BINANE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

marrakech externalisation
 angle(rue(tarik(ibn(ziad &ibn

 aicha résidence excel sior imm
 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc
BINANE شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي مكأب رقم 
) على اليمين, زا ية شارع طارق ابن 
زياد, ابن عائشة , اقامة اكسلسيور 

, عمارة 18, شقة رقم 6 مراكش 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1(9093

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (14

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.BINANE

غرض الشركة بإيجاز):)-)املشاركة)

في العيادات  املنشآت املماثلة.

العيادات) إدارة  تشغيل  (-

 املنشآت املماثلة.

العمليات) جميع  (، عام) - بشكل 

قانونية) كانت  سواء) نوع  تي  من 

 اقأصادية  مالية  مدنية  تجارية)

تعاله) املذكور  باملوضوع  تأعلق  (،

صلة) ذ   ت   آخرمماثل  �شيء) بأي  ت  

يحأمل التر يج لها)،)بشكل مباشر ت )

غير مباشر الغرض الذي تسعى إليه)

الشركة..

مكأب) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
شارع) زا ية  اليمين,) على  (( رقم)

اقامة) (, ابن عائشة) زياد,) ابن  طارق 

 6 18,)شقة رقم) عمارة) (, اكسلسيور)

مراكش)40000)مراكش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: الخلطي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 1000 (: الخلطي) يوسف  السيد 

بقيمة)100)درهم.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد يوسف الخلطي عنوانه)ا))

تجزئة الزداغية رقم)11)تاركة مراكش)

40000)مراكش املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف الخلطي عنوانه)ا))

تجزئة الزداغية رقم)11)تاركة مراكش)

40000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((1 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139608.

407I

ANNONCE LEGALE

 BG77 TRANSPORT

INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANNONCE LEGALE

 CASABLANCA(CASABLANCA،

20000، CASABLANCA(MAROC

 BG77 TRANSPORT

INTERNATIONAL شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 OP 37 عنوان مقرها اإلجأماعي 

BAYTI SAKAN اقامة بيتي سكن 

الطابق االر�شي رقم 1 ج ه 4 عمارة 
رقم 1 الدار البيضاء 0000) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556(01

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (09

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
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عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 BG77 (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.TRANSPORT INTERNATIONAL

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب  في الخارج:

نقل البضائع نيابة عن تطراف) (•

ثالثة  طنية  د لية.

املعدات) بيع  شراء) تدا 5  (•

الدارجة.

•)الأجارة العامة؛

اسأيراد  تصدير)؛ (•

بهدف) العمليات  جميع  تنفيذ  (•

على) املحدد  الشركة  غرض  تحقيق 

ت ) (، املصالح) تخذ  ت   (، النحو) هذا 

ت ) املساهمة  طريق  عن  املشاركة 

االندماج ت  االكأأاب ت  شراء)األ راق)

املالية في جميع الشركات القائمة ت )

الحالية التي لديها

•)كائن مشابه ت  مرتبط)؛

•) 2صورة تعم)،)جميع العمليات)

الصناعية  الأجارية  األ راق املالية)

 املالية املأعلقة بشكل مباشر ت  غير)

بواحدة ت ) (، كلًيا ت  جزئًيا) (، مباشر)

تخرى من العمليات املشار إليها تدناه)

تطوير) ت   تعزيز  ت   لتسهيل  ،) ذلك 

جميع) مثل  كذلك  الشركة  نشاط 

املباشرة) غير  ت   املباشرة  املشاركات 

بأي شكل من األشكا5

تنشطة) تمارس  التي  الشركات 

مماثلة ت  ذات صلة..

 OP  37 (: عنوان املقر االجأماعي)

سكن) بيتي  اقامة  (BAYTI SAKAN

4)عمارة) 1)ج ه) الطابق االر�شي رقم)
الدار) ((0000 البيضاء) الدار  (1 رقم)

البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بوكرين) مبارك  السيد 

درهم) (100.000 بقيمة) حصة 

للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بوكرين  مبارك  السيد 

0000))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بوكرين  مبارك  السيد 

0000))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838681.

408I

فيكاميد

AMIROULE

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

رفع رتسما5 الشركة

فيكاميد

3، شارع الوحدة الطابق األ 5 رقم 1 

، 93000، تطوان املغرب

AMIROULE شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 0)1 شارع 

الجيش امللكي - 93000 تطوان 

املغرب.

رفع رتسما5 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.9679

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تم) ((0(( غشت) ((3 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما5  رفع 

«000.)16)درهم«)تي من)»100.000 

عن) درهم«) ((6(.000« إلى) درهم«)

ت ) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((( االبأدائية بأطوان بأاريخ)

))0))تحت رقم))195.

409I

فيكاميد

AMIROULE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

توسيع نشاط الشركة)

فيكاميد
3، شارع الوحدة الطابق األ 5 رقم 1 

، 93000، تطوان املغرب
AMIROULE شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها االجأماعي 0)1 شارع 

الجيش امللكي - 93000 تطوان 
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.9679
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( غشت) ((3 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  الأالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
بيع الأبغ

بيع املواد الغذائية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتنبر) ((( االبأدائية بأطوان بأاريخ)

))0))تحت رقم))195.

410I

فيكاميد

AMIROULE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تعيين مسير جديد للشركة

فيكاميد
3، شارع الوحدة الطابق األ 5 رقم 1 

، 93000، تطوان املغرب
AMIROULE شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 0)1 شارع 

الجيش امللكي - 93000 تطوان 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.9676
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تم تعيين) 3))غشت) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

الشربي تمين كمسير  حيد.

تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((( االبأدائية بأطوان بأاريخ)

))0))تحت رقم))195.

411I

تحمد الفرا ي

LUNE PARKS
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

تحمد الفرا ي

33 درب امليتر ص ب 345 صفر  ، 

31000، صفر  املغرب

LUNE PARKS شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي ايت 

ابراهيم بوسراف جماعة سيدي 

يوسف بن حمد صفر  - 31000 

صفر  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3845

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (1(

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 LUNE (: اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها)

.PARKS

تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 2يع األلعاب)

الخاصة) الفضاءات  تجهيز  تيهئ 

 العامة بااللعاب

االستراد  الأصدير.

ايت) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

سيدي) جماعة  بوسراف  ابراهيم 

 31000 (- صفر ) حمد  بن  يوسف 

صفر  املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
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 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)
درهم،)مقسم كالأالي:

500)حصة) (: السيد لحسن افرح)
بقيمة)100)درهم للحصة.

300)حصة) (: السيد اسامة افرح)
بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) ((00 (: السيد يونس مناد)
بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

السيد لحسن افرح عنوانه)ا))رقم)
74))زنقة بن ابراهيم حبونة)31000 

صفر  املغرب.
عنوانه)ا)) افرح  اسامة  السيد 
زنقة محمد بن ابراهيم حبونة) ((74

31000)صفر  املغرب.
السيد يونس مناد عنوانه)ا))رقم)
 31000 ابن رشد حبونة) زنقة  (((0

صفر  املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد لحسن افرح عنوانه)ا))رقم)
74))زنقة بن ابراهيم حبونة)31000 

صفر  املغرب
عنوانه)ا)) افرح  اسامة  السيد 
زنقة محمد بن ابراهيم حبونة) ((74

31000)صفر  املغرب
السيد يونس مناد عنوانه)ا))رقم)
 31000 ابن رشد حبونة) زنقة  (((0

صفر  املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((0 بأاريخ) االبأدائية بصفر  

))0))تحت رقم))30.
41(I

FLASH ECONOMIE

EZO PIECES AUTO
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تعيين مسير جديد للشركة

األسأاذ يوسف املداني
موثق بمكناس

زا ية زنقة طرفاية  زنقة املعري، 
إقامة تمينة ) مكأب رقم 01 الطابق 

األ 5.
مؤرخ) عرفي  محضر  بمقأ�شى 
بمكناس) (01/09/(0(( بأاريخ)

 (0((.06.09 بمكناس)  املسجل 
 EZO (« املسماة) للشركة  بأاريخ 
ذات) شركة  (» (PIECES AUTO
رتسمالها) املحد دة  املسؤ لية 
درهم  مقرها) (100  000.00
الطابق األر�شي) (0( االجأماعي برقم)
إقامة الوفاء)ت اإلسماعيلية)01)شارع)
املحطة قرر الجمع العام االسأثنائي)

مايلي:
-1تاكيد  قبو5 اسأقالة السيدة)
تميمة الصادقي من مهامها كميسرة)
للشركة  إعطائها إبراء)نهائيا عن مدة)

تسييرها.
الزمزمي) السيد  -)) تعيين 

الصادقي كمسير حيد للشركة
-3)صالحيات

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 3479 رقم) تحت  بمكناس  الأجارية 

بأاريخ)6) ))0)-09-
للخالصة  النشر)

األسأاذ يوسف املداني
413I

ائأمانية مومن

STE YOGA TOP
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائأمانية مومن
تجزئة الوحدة شارع محمد الخامس 
رقم 163 مكرر بوعرفة، 00)61، 

بوعرفة املغرب
STE YOGA TOP شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 07 حي 
اقرداس - )5)61 تالسينت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1107

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (09
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.YOGA TOP
:)مقا 5 في) غرض الشركة بإيجاز)

االشغا5 املخألفة  البناء
اسأخراج املعادن  املناجم

ممو5 الحفالت.
حي) (07 (: االجأماعي) املقر  عنوان 

اقرداس)-))5)61)تالسينت املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
السيد كاكة يونس):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
حي) السيد كاكة يونس عنوانه)ا))

اقرداس))5)61)تالسينت املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
حي) السيد كاكة يونس عنوانه)ا))

اقرداس))5)51)تالسينت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((6 بأاريخ) بفجيج  االبأدائية 

))0))تحت رقم))33.
414I

FORMAFID CONSEIL

EKLY TRAV
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD(LARBI
 LOUADI(ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
EKLY TRAV شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 

76) شارع ابن تاشفين الطابق 3 - 
0300) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
556451

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) ((3
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 EKLY (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.TRAV
غرض الشركة بإيجاز):)حفر األبار)
تشغا5) (- ميكانيكية) االت  بواسطة 

مخألفة ت  للبناء.
الرقم) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 -  3 شارع ابن تاشفين الطابق) ((76

0300))الدارالبيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
السيد ياسين لو2رات):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
السيد كريم الكر مي):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) لو2رات  ياسين  السيد 
افريحة) ا الد  بوشاكر  القراقرة  د ار 
سطات) (- البر ج) ((60(4 البر ج)

املغرب.
عنوانه)ا)) الكر مي  كريم  السيد 
سيدي) إيمفوت  القطار  محطة 
محمد بن رحا5 ا الد بوزيري)6033) 

سطات املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) لو2رات  ياسين  السيد 
افريحة) ا الد  بوشاكر  القراقرة  د ار 
سطات) (- البر ج) ((60(4 البر ج)

املغرب
عنوانه)ا)) الكر مي  كريم  السيد 
سيدي) إيمفوت  القطار  محطة 
محمد بن رحا5 ا الد بوزيري)6033) 

سطات املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838864.
415I

FIDUCIAIRE

OM PHARMA
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

FIDUCIAIRE
 RUE(ALLAL(AL(FASSI ، 20130،

CASABLANCA MAROC
OM PHARMA شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 عنوان مقرها االجأماعي شارع 
القدس 1 تجزئة السكن االنيق 
الطابق االر�شي 0000) الدار 

البيضاء املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
48(767

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى  (
تم) ((0(1 نونبر) (17 في) املؤرخ 
 OM« من) الشركة  تسمية  تغيير 
.»M.O PHARMA«(إلى(»PHARMA

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

يناير)))0))تحت رقم)807331.
416I

CABINET KHACHIM

MENZOU FOOD
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT(MABROUKA(BIR
 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC
MENZOU FOOD شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي مأجر رقم 

3 ، شارع تبو بكر الرازي ، إقامة 

بشرى - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

130785

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((9

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.MENZOU FOOD

اسأغال5) (: غرض الشركة بإيجاز)

مقهى  مطعم.

عنوان املقر االجأماعي):)مأجر رقم)

3)،)شارع تبو بكر الرازي)،)إقامة بشرى)

- 90000)طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد  عرب صالح الدين):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

الدين) صالح  السيد  عرب 

 75014 شارع جوردان) (1 عنوانه)ا))

باريس فرنسا.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد خويا اسماعيل عنوانه)ا))

طنجة البالية،)شارع شاطئ الوالدية)

رقم)38 90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((7 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)57731).

417I

املسأامنة الشرقية لأقنيات املحاسبة

SEGMOTEC

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

قفل الأصفية

املسأامنة الشرقية لأقنيات 

املحاسبة

شارع محمد عبده اقامة حمزة رقم 

18 مكرر الطابق الثاني رقم 7 ، 

60000،  جدة املغرب

SEGMOTEC شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي : 34 زنقة 

جزر القمر  جدة  جدة 6000  جدة 

املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.(47(7

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تقرر حل) 03)غشت) املؤرخ في)

SEGMOTEC)شركة ذات املسؤ لية)

 300.000 رتسمالها) مبلغ  املحد دة 

 34 اإلجأماعي) درهم  عنوان مقرها 

 6000 زنقة جزر القمر  جدة  جدة)

 جدة املغرب نتيجة الزمة القطاع.

  عين:

السيد)ة))بشرى شكير  عنوانه)ا))

 11 رقم) ابي  قاص  بن  سعد  زنقة 

)ة)) كمصفي) املغرب  60000) جدة 

للشركة.

  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)

34)زنقة) ))0)) في) 03)غشت) بأاريخ)

 60000 القمر  جدة  جدة) جزر 

 جدة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((1 بأاريخ) بوجدة  الأجارية 

))0))تحت رقم)1448.

418I

GROUPE ABCE

ULTRAS IMMOBILIER
شركة ذات مسؤ لية محد دة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GROUPE ABCE

104 مكرر شارع عبد املومن الطابق 

الرابع ، 0000)، الدار البيضاء 

املغرب

ULTRAS IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 140 شارع 

) مارس الطابق 3 رقم 13 - )050) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556533

 06 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( شتنبر)

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.ULTRAS IMMOBILIER

مطور) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارات.

 140 (: االجأماعي) املقر  عنوان 

 -  13 رقم) (3 الطابق) مارس  (( شارع)

)050))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: هشام) خميري  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
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عنوانه)ا)) هشام  خميري  السيد 
 9((30 ماسيلير) جوليان  (16

جينيفيلييه فرنسا.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) هشام  خميري  السيد 
 9((30 ماسيلير) جوليان  (16

جينيفيلييه فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839138.

419I

NJ BUSINESS

AMMASSINE. TRAV
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مكأب رقم 19 الطابق 
الأالث شارع عبد الكريم بنجلون 
املدينة الجديدة فاس املغرب، 

30000، فاس املغرب
AMMASSINE. TRAV شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي مكاتب 

مارينا الطابق 3 مكأب 19 شارع عبد 
الكريم بنجلون املدينة الجديدة - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
73935

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (14
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.AMMASSINE. TRAV

اشغا5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مخألفة  البناء.

مكاتب) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

مارينا الطابق)3)مكأب)19)شارع عبد)

(- الجديدة) املدينة  بنجلون  الكريم 

30000)فاس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: العشبورة) السيد خليد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد خليد العشبورة عنوانه)ا))

د ار ا الد عي�شى عين مديونة)34003 

تا نات املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد خليد العشبورة عنوانه)ا))

د ار ا الد عي�شى عين مديونة)34003 

تا نات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((6 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3934.

4(0I

ANAMAR FIDUCIAIRE

SAG PLATRE صاك بالتر
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE

 N 280 HAY(BOUGAFER ،

45800، TINGHIR(maroc

صاك بالتر SAG PLATRE شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار تعدي 

اكنيون 45800 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

4077

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (10
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
صاك) (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.SAG PLATRE(بالتر
اشغا5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الجبص.
د ار) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

تعدي اكنيون)45800)تنغير املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: الحسين) ا حزى  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد ا حزى الحسين عنوانه)ا))
تنغير) (45800 اكنيون) تعدي  د ار 

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد ا حزى الحسين عنوانه)ا))
تنغير) (45800 اكنيون) تعدي  د ار 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (15 بأاريخ) بتنغير  االبأدائية 

))0))تحت رقم)348.
4(1I

FLASH ECONOMIE

GREEN AGRI DAK
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

GREEN AGRI DAK شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي الرحمة 

03 رقم 14 - 73000 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

((556

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (((

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.GREEN AGRI DAK

اإلنأاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األنشطة) ممارسة  (، الحيواني)

جميع) في  الزراعية  الحيوانية 

تشكالها.

حي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
الرحمة)03)رقم)14 - 73000)الداخلة)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

334)حصة) (: السيد هنوني احمد)

بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد هنوني محمود):)333)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (333 (: فؤاد) زهير  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد هنوني احمد عنوانه)ا))حي)
الرحمة)03)رقم)14 73000)الداخلة)

املغرب.

عنوانه)ا)) محمود  هنوني  السيد 
 73000  14 رقم) (3 الرحمة) حي 

الداخلة املغرب.

السيد زهير فؤاد عنوانه)ا))املسيرة)

 10 رقم) احمد  الشيخ  بن  شارع  ((

73000)الداخلة املغرب.
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الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد هنوني احمد عنوانه)ا))حي)

الرحمة)03)رقم)14 73000)الداخلة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ) الدهب  بوادي  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)))0)/1536.

4((I

FLASH ECONOMIE

CONDALIM

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

CONDALIM شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي الرحمة 

قطاع ا ه رقم 408 - 11000 سال 

املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.33795

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

املؤرخ في)9))غشت)))0))تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

 -  408 رقم) ا ه  قطاع  الرحمة  »حي 

»قطاع ا ه) إلى) سال املغرب«) (11000

رقم))187)الحي الصناعي حي الرحمة)

- 11000)سال املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (15 بأاريخ) بسال  االبأدائية 

))0))تحت رقم)39595.

4(3I

MBGA

SEA CORP
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MBGA
 N 275 BD(ZERKTOUNI(N

 275 BD(ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

SEA CORP شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 
اال 5 بلوك س15 حي الداخلة - 

80000 تكادير املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.50531

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( غشت) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تعفير) خالد  )ة)) السيد) تفويت 
تصل) من  اجأماعية  حصة  (1.000
1.000)حصة لفائدة السيد))ة))ضياء)
غشت) (18 بأاريخ) السعدي  املنجرى 

.(0((
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتنبر) ((7 بأاريخ) باكادير  الأجارية 

))0))تحت رقم)118579.
4(4I

MBGA

TOUDMA PLANTE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

MBGA
 N 275 BD(ZERKTOUNI(N

 275 BD(ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

TOUDMA PLANTE شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 13، 
زنقة تحمد املجاطي، إقامة األلب، 
الرقم 8 الدار البيضاء 00)1 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

555983

 01 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى 

القانون) إعداد  تم  ((0(( شتنبر)

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.TOUDMA PLANTE

دراسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ت ) غرس  املواقع  مقا 5   تصميم 

صيانة الحدائق  الحدائق  املمرات.

الرقم) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

إقامة) املجاطي،) تحمد  زنقة  (،13

 1(00 8)الدار البيضاء) األلب،)الرقم)

الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد فؤاد بنجعبة):)350)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 350 (: العطا ي) لحسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد سعيد حمزي):)300)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بنجعبة  فؤاد  السيد 

عمارة) (40 إقامة رياض االلفة م س)

 (0((0 االلفة) ((95 الشقة) (16

الدارالبيضاء)املغرب.

السيد لحسن العطا ي عنوانه)ا))

رقم) (1 الشمس) تجزئة  املقا مة  حي 

0)3 45000) رزازات املغرب.

عنوانه)ا)) حمزي  سعيد  السيد 

شقة) (14 س) عمارة  سفيان  إقامة 

 (0150 معر ف) سيدي  (4 طابق) (4

الدارالبيضاء)املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بنجعبة  فؤاد  السيد 

عمارة) (40 إقامة رياض االلفة م س)

 (0((0 االلفة) ((95 الشقة) (16

الدارالبيضاء)املغرب)

السيد لحسن العطا ي عنوانه)ا))

رقم) (1 الشمس) تجزئة  املقا مة  حي 

0)3 45000) رزازات املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (0 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)555983.

4(5I

فيكاميد

AMIROULE

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

خفض رتسما5 الشركة

فيكاميد

3، شارع الوحدة الطابق األ 5 رقم 1 

، 93000، تطوان املغرب

AMIROULE شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 0)1 شارع 

الجيش امللكي - 93000 تطوان 

املغرب.

خفض رتسما5 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.9679

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تم) ((0(( غشت) ((3 في) املؤرخ 

خفض رتسما5 الشركة بمبلغ قدره)

«000.)16)درهم«)تي من)»000.)6) 

عن) درهم«) (100.000« إلى) درهم«)

طريق):)-.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((( االبأدائية بأطوان بأاريخ)

))0))تحت رقم))195.

4(6I
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ADVOLIS

BIJOUX IMMOBILIERE
إعالن مأعدد القرارات

ADVOLIS
 N°59,BD(MED(V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،
60000، oujda(MAROC

BIJOUX IMMOBILIERE »شركة 
ذات املسؤ لية املحد دة«

 عنوان مقرها االجأماعي: 37 زا ية 
زنقة بركان  عمار بن ياسر، الشقة 

رقم 1 - 60000  جدة املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.194(7

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
تم اتخاذ) ((01( يونيو) (01 املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 
تحويل املقر االجأماعي الحالي) مايلي:)
بركان) زنقة  زا ية  (37« من) للشركة 
 -  1 رقم) الشقة  ياسر  بن   عمار 
»زا ية) إلى) املغرب«) 60000) جدة 
شارع موالي الحسن  شارع الجيش)
(- الطابق الرابع عمارة بعوي) (، امللكي)

60000) جدة املغرب«.
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
الحسن  شارع) موالي  شارع  زا ية 
،)الطابق الرابع عمارة) الجيش امللكي)

بعوي)-)60000) جدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) ((1 بأاريخ) بوجدة  الأجارية 

)01))تحت رقم))67.
4(7I

ECATRA

ARCHI TEAM & PARTNERS
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

ECATRA
 ،Lot(chrifa(Lot(chrifa، 23000

MAROC الدار البيضاء
 ARCHI(TEAM & PARTNERS
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 6) محج 

مرس سلطانالطابق األ 5 رقم 3 - 

6000) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

509373

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(1 ماي) (05

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 ARCHI(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.TEAM(&(PARTNERS

غرض الشركة بإيجاز):)الهندسة.

6))محج) (: عنوان املقر االجأماعي)

 -  3 رقم) األ 5  سلطانالطابق  مرس 

6000))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

حصة) (900 (: السيد عبد  لحلو)

بقيمة)100)درهم للحصة.

تويمي) بنجلون  إسماعيل  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (100  :

للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد عبد  لحلو عنوانه)ا))تجزئة)
املنار)10)زنقة الزغرا ي)000)))الدار)

البيضاء)املغرب.

تويمي) بنجلون  إسماعيل  السيد 
زرارة) بنو  زنقةتسعد  (5 عنوانه)ا))

البيضاء) الدار  ((3000 املعاريف)

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد عبد  لحلو عنوانه)ا))تجزئة)
املنار)10)زنقة الزغرا ي)000)))الدار)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 0( بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

يوليوز)1)0))تحت رقم)4)7853.

4(8I

مكأب لخر ب للحسابات

STE AZIK SERVICES SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

مكأب لخر ب للحسابات

حي الصفصاف الكردان اقليم 

تار دانت ، 83400، الكردان املغرب

STE AZIK SERVICES SARL شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار ا الد 

علي الكردان اقليم تار دانت - 

83400 الكردان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

90(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((0

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.AZIK SERVICES SARL

:)-االشغا5) غرض الشركة بإيجاز)

املخألفة في البناء

-حفر االبار

-اشغا5 الصيانة الكهر2ائية)

-اشغا5 السباكة.

د ار) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

(- ا الد علي الكردان اقليم تار دانت)

83400)الكردان املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

حصة) (500 (: السيد خالد رشيد)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: مجهو5) الدين  عز  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد خالد رشيد عنوانه)ا))د ار)

 83400 الكردان) علي  ا الد  الكبير 

الكردان املغرب.

السيد عز الدين مجهو5 عنوانه)ا))

د ار ا الد عبو سيدي بورجا تار دانت)

83400)تار دانت املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد خالد رشيد عنوانه)ا))د ار)

 83400 الكردان) علي  ا الد  الكبير 

الكردان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بأاريخ) بأار دانت  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم))61.

4(9I

Cap d’Argent

CAP D'ARGENT
تعيين مدير عام

CAP D’ARGENT S.A

شركة مساهمة
راسمالها 300.000 درهم، 

مقرها االجأماعي316 شارع محمد 

الزرقطوني الدار البيضاء

السجل الأجاري بالدار البيضاء رقم 

(76809

الأعريف الجبائي 9)009)10 

تعيين رئيس مدير عام للشركة

اإلدارة) مجلس  محضر  بمقأ�شى 

 (0(( يوليوز) (15 بأاريخ) املنعقد 

تعيين) االدارة  مجلس  تعضاء) قرر 

من جنسية) (، السيد جميل سقوط)

الوطنية) للبطاقة  حامل  (، مغر2ية)
رئيسا مديرا عاما) (، (A700974 رقم)

للشركة  ذلك ملدة ست)))6)))سنوات)
إبأداء)من تاريخ)15)يوليوز))0) 

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجاري 

سبأمبر)))0))تحت رقم))83759

430I
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MITAK CONSEIL

سبايس كومباني
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

سبايس كومباني شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي 64 ، شارع 

عبد هللا املديوني ، الطابق 1 ، شقة 

) - 0)01) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.507933

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تقرر حل) 13)شتنبر) املؤرخ في)

املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 

رتسمالها) مبلغ  كومباني  سبايس 

مقرها) درهم  عنوان  ((5.000

هللا) عبد  شارع  (، (64 اإلجأماعي)

 -  ( شقة) (، (1 الطابق) (، املديوني)

الدار البيضاء)املغرب نتيجة) ((01(0

5):)صعو2ة التسويق.

  حدد مقر الأصفية ب)64)،)شارع)

عبد هللا املديوني)،)الطابق)1)،)شقة)) 

- 0)01))الدار البيضاء)املغرب.)

  عين:

عبيد) تبو  لطيفة  السيد)ة))

 19 رقم) فأح  الحاج   عنوانه)ا))

املغرب) البيضاء) الدار  ((0(60

كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)65)839.

431I

READY ASSISTANCE

READY ASISTANCE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

READY ASSISTANCE
145 شارع محمد الخامس الطابق 
 Tanger ،90000 ، (8 الرابع شقة

Maroc
READY ASISTANCE شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة)في طور 
الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 47 
مفأاح الخير شارع  لي العهد طنجة - 

90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.105437

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) 13)شتنبر) املؤرخ في)
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 
READY ASISTANCE)مبلغ رتسمالها)
مقرها) درهم  عنوان  (100.000
اإلجأماعي رقم)47)مفأاح الخير شارع)
طنجة) (90000 (- طنجة) العهد   لي 
املغرب نتيجة 5):)عدم تحقيق هدف)

الشركة.
 47   حدد مقر الأصفية ب رقم)
مفأاح الخير شارع  لي العهد طنجة)-)

90000)طنجة املغرب.)
  عين:

السيد)ة))بدر الحساني  عنوانه)ا))
حي السواني مجمع بنأوريسكا زنقة)
طنجة) (90000 طنجة) (1 رقم) ب  (5

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
السيد)ة))غيالن احمد  عنوانه)ا))
شارع موالي رشيد مجمع نجمة اقامة)
طنجة) (90000  9( ىرقم) الياسمين 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((6 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)57686).
43(I

STE AUCOGEST SARL

CHEF MINA
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY(AL(QODS
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC
CHEF MINA شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 16 

شارع خوارزمي حي املسيرة - 80000 
اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
5(971

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (1(
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 CHEF (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.MINA
مخبزة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 حلويات.
 16 رقم) (: عنوان املقر االجأماعي)
 80000 (- شارع خوارزمي حي املسيرة)

اكادير املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: مينة) اشمير  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) مينة  اشمير  السيدة 
اسالن) اقامة  (184 عمارة) ((0 شقة)
الحي املحمدي)80000)اكادير املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مينة  اشمير  السيدة 
اسالن) اقامة  (184 عمارة) ((0 شقة)
الحي املحمدي)80000)اكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((6 بأاريخ) باكادير  الأجارية 

))0))تحت رقم)118574.

433I

GESTION ALJANOUB

BOULANGERIE AGNI
إعالن مأعدد القرارات

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم 
) الطابق الثالث العيون ، 70000، 

العيون املغرب
BOULANGERIE AGNI »شركة 
ذات املسؤ لية املحد دة ذات 

الشريك الوحيد«
 عنوان مقرها االجأماعي: شارع 

املسيرة الخضراء زنقة البوغاز رقم 
17 املر�شى العيون - 70040 العيون 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.41((7

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
تم اتخاذ) ((0(( 0))شتنبر) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 RESIDENCE (: الشركة) اسم  تغيير 

 AGNI
على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 
الشركة) نشاط  توسيع  مايلي:)
:اقامة) الأالية) األنشطة  بإضافة 
جميع) ,تسيير  اسأغال5  سياحية)
مجمعات) فنادق,) املخيمات,) تنواع 

سياحية,.....
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تغيير اسم الشركة
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

توسيع النشاط.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((7 االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)))0)/867).
434I

GESTION ALJANOUB

3S SAHARA TRANSPORT I
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم 
) الطابق الثالث العيون ، 70000، 

العيون املغرب
 3S SAHARA TRANSPORT I

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
السمارة رقم 07 قرب مزرعة اهل 
الرشيد العيون - 70000 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
43117

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((6
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 3S (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.SAHARA TRANSPORT I
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياحي..
شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
اهل) مزرعة  قرب  (07 رقم) السمارة 
العيون) (70000 (- العيون) الرشيد 

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد سيدي محمد  لد الرشيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000  :

للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد سيدي محمد  لد الرشيد)
عنوانه)ا))حي االداري زنقة السوسن)
 70000 العيون) الرشيد  فيال  لد 

العيون املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد سيدي محمد  لد الرشيد)
عنوانه)ا))حي االداري زنقة السوسن)
 70000 العيون) الرشيد  فيال  لد 

العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((7 االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)))0)/861).
435I

monde consulting

ENNAJEM COULEUR
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

monde consulting
٬766شارع محمد السادس الطابق 

الأاني الدار البيضاء ، 0550)، الدار 
البيضاء املغرب

ENNAJEM COULEUR شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي 766 ، 
شارع محمد السادس ، الطابق 
الثاني ، الفداء الدار البيضاء - 
0530) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.((9(61
الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر) ((0(( شتنبر) (15 في) املؤرخ 
ذات مسؤ لية محد دة) حل شركة 
 ENNAJEM الوحيد) الشريك  ذات 
 10.000 مبلغ رتسمالها) (COULEUR
درهم  عنوان مقرها اإلجأماعي)766)،)
شارع محمد السادس)،)الطابق الثاني)

،)الفداء)الدار البيضاء)-)0530))الدار)
الخسائر) (: املغرب نتيجة 5) البيضاء)

املتراكمة  ضعف املبيعات.
(، (766 الأصفية ب) مقر    حدد 
شارع محمد السادس)،)الطابق الثاني)
،)الفداء)الدار البيضاء)-)0530))الدار)

البيضاء)املغرب.)
  عين:

باملك) هللا  عبد  السيد)ة))
االمانة) ليساسفة عملية   عنوانه)ا))
الدار) (11 شقة) (10 1عمارة) س) م 
البيضاء) الدار  ((0530 البيضاء)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)
شارع) (، (766 (: بالأصفية) املأعلقة 
(، الثاني) الطابق  (، السادس) محمد 

الفداء)الدار البيضاء)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839194.

436I

GLORIA BUSINESS CENTER

 CASA FOURNITURES POUR
 LE DÉVELOPPEMENT

INDUSTRIEL
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

GLORIA BUSINESS CENTER
 BD ZERKTOUNI RES LES 59
 FLEURS(ETGAE 10 APPT 30 ،
20360، CASABLANCA(MAROC
 CASA FOURNITURES POUR LE
 DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي 61)، 

شارع حزام الجير ند، الحي املحمدي 
- 0570) الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.8391(7

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تمت) ((0(( شتنبر) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):

املجيد) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

اجأماعية) حصة  (10.000 زركادي)

لفائدة) حصة  (10.000 تصل) من 

مصطفى العيادي بأاريخ) )ة)) السيد)

14)شتنبر)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (7 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)7)8391.

437I

Valoris Partners

CACTUS LAND
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

Valoris Partners

 Bureau(N°14, 3ème(étage,

 immeuble(soft(city(oasis, 2 et

 4 rue(Abou(Dhabi ، 20410،

casablanca maroc

CACTUS LAND شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار حرث 

الغابة دار بوعزة الدارالبيضاء - 

3))7) الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1600(7

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تقرر حل) ((0(( يونيو) (30 املؤرخ في)

املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 

رتسمالها) مبلغ  (CACTUS LAND

مقرها) درهم  عنوان  (11.000

اإلجأماعي د ار حرث الغابة دار بوعزة)

3))7))الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املبكر) الحل  (• (: (5 نتيجة  املغرب 

للشركة.

  حدد مقر الأصفية ب د ار حرث)

(- الدارالبيضاء) بوعزة  دار  الغابة 

3))7))الدارالبيضاء)املغرب.)
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  عين:

محمد العلمي الحليمي) السيد)ة))

 عنوانه)ا))د ار حرث الغابة دار بوعزة)

الدارالبيضاء) ((7((3 الدارالبيضاء)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)70)839.

438I

إئأمانية)BKM)لإلرشادات

 STE شركة الجودة الجنوبية

QUALITE DU SUD
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

رفع رتسما5 الشركة

إئأمانية BKM لإلرشادات
رقم 10 تجزئة املركز  رزازات ، 

45000،  رزازات املغرب

 STE شركة الجودة الجنو2ية

QUALITE DU SUD شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي 

فطراكوم  رزازات - 45000  رزازات 

املغرب.
رفع رتسما5 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.5613

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تم) ((0(( شتنبر) (09 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما5  رفع 

من) تي  درهم«) (5.900.000»

«100.000.))درهم«)إلى)»8.000.000 

مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم«)

املقدار) املحددة  الشركة  ديون  مع 

 املسأحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بورزازات بأاريخ)6))شتنبر)

))0))تحت رقم)378.

439I

ADLANI CONSEIL

PRIME DIFFUSION
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

ADLANI CONSEIL

 RUE BIR ANZARANE

 IMMEUBLE(SEVILLA(RDC(N°06

، 90000، TANGER(MAROC

PRIME DIFFUSION شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي املنطقة 

الصناعية كزناية القطعة رقم 559 

املحل رقم 01 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

130697

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (07

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 PRIME(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.DIFFUSION

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اكسسوارات،مسألزمات  اآلت)

الخياطة  النسيج.

املنطقة) (: عنوان املقر االجأماعي)

 559 الصناعية كزناية القطعة رقم)

طنجة) (90000  -  01 رقم) املحل 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: عصام) الفاتحي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: محمد) اإلدري�شي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

الفاتحي عصام عنوانه)ا)) السيد 
 90000 17 34)رقم) حي الزهراء)زنقة)

طنجة املغرب.

السيد اإلدري�شي محمد عنوانه)ا))

العرفان)1)مجموعة)15)عمارة)11)ط)

السفلي رقم)1 90000)طنجة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

الفاتحي عصام عنوانه)ا)) السيد 
 90000 17 34)رقم) حي الزهراء)زنقة)

طنجة املغرب

السيد اإلدري�شي محمد عنوانه)ا))

العرفان)1)مجموعة)15)عمارة)11)ط)

السفلي رقم)1 90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((( بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)10335.

440I

عبد الرحمان اعبيبي

 ANIRMEK
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما5 الشركة

عبد الرحمان اعبيبي

عمارة 3 الطابق3 الشقة 7 بني 

مكيلد ، 50000، مكناس املغرب

 ANIRMEK CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي محل 1 

تجزئة الوحدة رقم 351  يسالن 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.
رفع رتسما5 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.55113

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تم) ((0(( غشت) ((4 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما5  رفع 

«440.000)درهم«)تي من)»100.000 

عن) درهم«) (540.000« إلى) درهم«)

ت ) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((7 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3519.

441I

COMPTAFFAIRES

ZENATA MARAICHAGE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

ZENATA MARAICHAGE شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 4 تجزئة 

الحرية 1 الطابق الثاني الشقة رقم 

3 شارع فلسطين - 8800) املحمدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

31475

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (05

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.ZENATA MARAICHAGE
*مقا 5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الأجارية) االسأغالالت  تسييير  في 

 الصناعية  الفالحية.

االسأغالالت) تسييير  في  مقا 5  (*

الفالحية.

تجزئة) (4 (: عنوان املقر االجأماعي)

الطابق الثاني الشقة رقم) (1 الحرية)

3)شارع فلسطين)-)8800))املحمدية)

املغرب.
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تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)
درهم،)مقسم كالأالي:

340)حصة) (: السيد غازي مر ان)
بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (330 (: بدر) غازي  السيد 
بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (330 (: غازي  ليد) السيد 
بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

السيد غازي مر ان عنوانه)ا))حي)
املحمدية) ((8800  619 القدس رقم)

املغرب.
حي) عنوانه)ا)) بدر  غازي  السيد 
املحمدية) ((8800  619 القدس رقم)

املغرب.
حي) عنوانه)ا)) غازي  ليد  السيد 
املحمدية) ((8800  619 القدس رقم)

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد غازي مر ان عنوانه)ا))حي)
املحمدية) ((8800  619 القدس رقم)

املغرب
حي) عنوانه)ا)) بدر  غازي  السيد 
املحمدية) ((8800  619 القدس رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بأاريخ) باملحمدية  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم))185.
44(I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

OMIXA CAR
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي الفأح ساحة النيل رقم 60 
العيون ، 70000، العيون املغرب

OMIXA CAR شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي موالي 
رشيد الشطر الثاني زنقة السعيد 

رقم 06 - 70000 العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.40955

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( شتنبر) ((6 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة))السالك الشين)

500)حصة اجأماعية من تصل)500 

حصة لفائدة السيد))ة))االمام احمد)

السباعي بأاريخ)6))شتنبر)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) ((7 االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)858).

443I

ائأمانية الطاقة

صحرا ويد لوكاالس
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

ائأمانية الطاقة

ممر تمكر ت رقم 04 شارع محمد 

الخامس ، 45000،  رزازات املغرب

صحرا  يد لوكاالس شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي سيدي 

دا  د رقم 01 مكرر - 45000 

 رزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

11975

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) (10

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

:)صحرا) بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

 يد لوكاالس.

تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

رحالت سياحية)-)االيواء.

حي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
سيدي دا  د رقم)01)مكرر)-)45000 

 رزازات املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
(: الحسين) ايت  سعيد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
الحسين) ايت  سعيد  السيد 
تاصومعت) النادي  زنقة  عنوانه)ا))

45000) رزازات املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
الحسين) ايت  سعيد  السيد 
تاصومعت) النادي  زنقة  عنوانه)ا))

45000) رزازات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (08 االبأدائية بورزازات بأاريخ)

))0))تحت رقم)460.
444I

التهامي السالمي

مستقبل زائر
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

التهامي السالمي
رقم 6 الشارع الكبير بنسودة ، 

30000، فاس املغرب
مسأقبل زائر شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي )0) 

تجزئة ملياء بن شقر ن بن سودة 
فاس - 30000 فاس املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.343(5
الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تم تحويل) ((0(( ماي) (17 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
بن) شقر ن  بن  ملياء) تجزئة  ((0(»
فاس املغرب«) (30000 (- سودة فاس)

إلى)»)0))تجزئة ملياء)بن شقر ن بن)

سودة فاس)-)30000)فاس املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((1 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3140.

445I

COMPTAFFAIRES

J2M SERVICE

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجأماعي للشركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

J(M SERVICE شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

محمد 6 ف ب 16 الطابق اال 5 رقم 

) - 8800) املحمدية املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.556399

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في)15)غشت)))0))تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

الطابق) (16 ب) ف  (6 محمد) »شارع 

املحمدية) ((8800  -  ( رقم) اال 5 

تجزئة) (385 »رقم) إلى) املغرب«)

السعادة)1)سيدي معر ف)-)10000 

الدارالبيضاء)املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838905.

446I
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Valoris Partners

SOCIETE GHALAL›S
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Valoris Partners
 Bureau(N°14, 3ème(étage,

 immeuble(soft(city(oasis, 2 et
 4 rue(Abou(Dhabi ، 20410،

casablanca maroc
SOCIETE GHALAL’S شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي )0) شارع 
عبد املومن الدارالبيضاء - 50)0) 

الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.131159

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( شتنبر) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):
غالب) رجاء) )ة)) السيد) تفويت 
00))حصة اجأماعية من تصل)00) 
 Sobragal )ة)) السيد) لفائدة  حصة 
شتنبر) (05 بأاريخ) (Holding Sarl

.(0((
العلمي) محمد  )ة)) تفويت السيد)
من) اجأماعية  حصة  ((00 الحليمي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) ((00 تصل)
 05 بأاريخ) (Sobragal Holding Sarl

شتنبر)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (6 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838807.
447I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE MARIYA CASH
SARL - AU

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA
 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC

 SOCIETE(MARIYA(CASH(SARL -

AU شركة ذات مسؤ لية محد دة 

ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقـم 453 

تجـزئة جــاد فـاس مـحــل رقـم »  اد 

فـاس فــــاس - 30000 فــــاس املـغــرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

73951

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (16

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

 SOCIETE MARIYA CASH SARL -

.AU

القـيـام) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بـعـمـلـيــات االيـصـاالت ا  الدفــع

اعـمــا5 مــخـأـلـفـة  مـأـنــوعــة)

املـشـاركـة في الصـفـقـات العـمـوميــة)

 الحرة.
عنوان املقر االجأماعي):)رقـم)453 

») اد) رقـم) مـحــل  فـاس  جــاد  تجـزئة 

فـاس فــــاس)-)30000)فــــاس املـغــرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:) رتسما5  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالأالي:

السيد انــاس الـودغيري بنعــداش)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000  :

للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد انــاس الـودغيري بنعــداش)
عنوانه)ا))رقـم)454)تجـزئة جــاد فـاس)

 30000 فــــاس) فـاس  1) اد  الطـابـق)

فــــاس املـغــرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد انــاس الـودغيري بنعــداش)

عنوانه)ا))رقـم)454)تجـزئة جــاد فـاس)

 30000 فــــاس) فـاس  1) اد  الطـابـق)

فــــاس املـغــرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((6 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)))0)/5073.

448I

طوبي سعيد

ميراندا درون كرين سيرفيس
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

طوبي سعيد

 boite(postal 2069 El(Jadida ،

4000)، الجديدة املغرب

ميراندا در ن كرين سيرفيس شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي جي 

ملعاشات زا ية سيدي سماعيل 

الجديدة - )440) الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

19837

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (09

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها):)ميراندا)

در ن كرين سيرفيس.

غرض الشركة بإيجاز):)-)اإلشراف)

على املزارع الزراعية.

-)تعليم  الأدريب على الأعامل مع)

الطائرات بد ن طيار.

جي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

سماعيل) سيدي  زا ية  ملعاشات 

الجديدة)-))440))الجديدة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: عبدهللا) زاهيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) عبدهللا  زاهيد  السيد 

الجديدة) سماعيل  سيدي  بام  حي 

)440))الجديدة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) عبدهللا  زاهيد  السيد 

الجديدة) سماعيل  سيدي  بام  حي 

)440))الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالجديدة بأاريخ)1))شتنبر)

))0))تحت رقم)30)9).

449I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

MISIRLI
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االميرة 

الطابق اال 5 رقم )0،الفنيدق ، 

93100، الفنيدق املغرب

MISIRLI شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

محمد الخامس عمارة الفنيدق 

)11 الطابق الرابع مأجر رقم 1)1 - 

93100 الفنيدق املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3((05

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (14

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.MISIRLI

غرض الشركة بإيجاز):)-اسأيراد)-)

تصدير  توزيع جميع تنواع األقمشة)

 املنسوجات..

شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

الفنيدق) عمارة  الخامس  محمد 

 -  1(1 الطابق الرابع مأجر رقم) (11(

93100)الفنيدق املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 100 (: اصريحي) لحسن  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد لحسن اصريحي عنوانه)ا))

حي كنديسة العليا زنقة)14)ترقم)3) 

93100)الفنيدق املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد لحسن اصريحي عنوانه)ا))

حي كنديسة العليا زنقة)14)ترقم)3) 

93100)الفنيدق املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((1 االبأدائية بأطوان بأاريخ)

))0))تحت رقم)1940.

450I

F.C.G.E

CALL AND CALL GROUP
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

F.C.G.E

 N°422, APPT.03, 2 EME(ETAGE,

 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،

40140، MARRAKECH(MAROC

CALL AND CALL GROUP شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي مكأب 

رقم14 إقامة فجوى نهج الحسن 

الثاني طريق الصويرة جليز مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1(9197

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (1(

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 CALL (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.AND CALL GROUP

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النداءات.

مكأب) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

الحسن) نهج  فجوى  إقامة  رقم14)

الثاني طريق الصويرة جليز مراكش)-)

40000)مراكش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

حصة) (500 (: السيد اسامة بلقة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: السامري) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد اسامة بلقة عنوانه)ا))ممر)
 40000 مراكش) الشمالي  النخيل 

مراكش املغرب.
السيد يوسف السامري عنوانه)ا))
االزدهار) (6 شقة) الطابق4) (97 عمارة)

مراكش)40000)مراكش املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد اسامة بلقة عنوانه)ا))ممر)
 40000 مراكش) الشمالي  النخيل 

مراكش املغرب
السيد يوسف السامري عنوانه)ا))
االزدهار) (6 شقة) الطابق4) (97 عمارة)

مراكش)40000)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((6 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)1)1397.
451I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE MEHHA FRERE AGRI
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم 03 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54000، 
خنيفرة املغرب

STE MEHHA FRERE AGRI شركة 
ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي د ا رايت 
مو�شى اكعيدة تجلموس خنيفرة - 

54000. خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
4547

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (07
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.MEHHA FRERE AGRI

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الفالحي) -االسأغال5  الفالحة) اليات 

-األعما5 املخألفة.

:)د ا رايت) عنوان املقر االجأماعي)

(- خنيفرة) تجلموس  اكعيدة  مو�شى 

54000.)خنيفرة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد محا مو�شى):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مو�شى  محا  السيد 

خنيفرة)54000)خنيفرة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مو�شى  محا  السيد 

خنيفرة)54000)خنيفرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)))شتنبر) االبأدائية بخنيفرة بأاريخ)

))0))تحت رقم)418.

45(I

CAB ADVICE

RACH-MO TRANS
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ADVICE

شارع محمد الخامس عمارة رقم 

148 الطابق األ 5 شقة رقم ) ، 

16000، سيدي قاسم املغرب

RACH-MO TRANS شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 148 

الطابق رقم 1 شقة رقم ) شارع 

محمد الخامس - 16000 سيدي 

قاسم املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(9(97

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (19

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

RACH-(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.MO TRANS

نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشخاص)

-)نقل السلع.

عمارة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

148)الطابق رقم)1)شقة رقم)))شارع)

سيدي) (16000 (- الخامس) محمد 

قاسم املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: السيد محمد الراشيدي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد محمد الراشيدي عنوانه)ا))

 45 رقم) (1(6 الزنقة) (03 حي بوحوت)

90000)طنجة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الراشيدي عنوانه)ا))

 45 رقم) (1(6 الزنقة) (03 حي بوحوت)

90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 االبأدائية بسيدي قاسم بأاريخ)

شتنبر)))0))تحت رقم))47.

453I

RD BUSINESS OFFICE

SCGT BUILDING
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

RD BUSINESS OFFICE

 HAY(NAJIBA(RUE 88 N 11 RDC

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

SCGT BUILDING شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع فاس 

9 زنقة األ ر غواى إقامة شيماء 

الطابق الثاني رقم 6 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

130695

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (13

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 SCGT (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.BUILDING

مخألف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األعما5  البناء.

شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

إقامة) األ ر غواى  زنقة  (9 فاس)

شيماء)الطابق الثاني رقم)6 - 90000 

طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 800.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 4.000 (: سفيان) اجماع  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 4.000 (: السيدة اسية الرحماني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) سفيان  اجماع  السيد 
44)رقم) شارع محمد الخامس اقامة)

14 11100)سال الجديدة املغرب.
السيدة اسية الرحماني عنوانه)ا))
شارع احصين بيتي)3)عمارة)13)شقة)

197 11100)سال الجديدة املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سفيان  اجماع  السيد 
44)رقم) شارع محمد الخامس اقامة)

14 11100)سال الجديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بطنجة بأاريخ)-)تحت رقم)-.
454I

AGS CONSEIL

FADILAT 25
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

AGS CONSEIL
 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

FADILAT 25 شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 5)5 شارع 
الفداء - 0000) الدارالبيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.3((.483

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( يونيو) (0( في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))لحسن اساكور)
تصل) من  اجأماعية  حصة  (1.480
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (10.000
يونيو) (0( بأاريخ) تنفست  الحسنى 

.(0((
سعيد) )ة)) رثة  السيد) تفويت 
1.480)حصة اجأماعية من) اساكور)
حصة لفائدة السيد) (10.000 تصل)
)ة))اإلصالح تنفست بأاريخ))0)يونيو)

.(0((
تفويت السيد))ة))ابراهيم اساكور)
تصل) من  اجأماعية  حصة  (1.480

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (10.000
املداد تنفست بأاريخ))0)يونيو)))0).
اسكور) احمد  )ة)) السيد) تفويت 
تصل) من  اجأماعية  حصة  (1.480
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (10.000
يونيو) (0( بأاريخ) تنفست  تدا 5 

.(0((
لحسن اسكور) )ة)) تفويت السيد)
تصل) من  اجأماعية  حصة  (1.480
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (10.000
يونيو) (0( بأاريخ) هولدينغ  خلف 

.(0((
محمد تسكور) )ة)) تفويت السيد)
تصل) من  اجأماعية  حصة  (1.480
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (10.000
يونيو) (0( بأاريخ) هولدينغ  مداسك 

.(0((
لحوسين) )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (718 تسكور)
حصة لفائدة السيد) (10.000 تصل)
)0)يونيو) )ة))مصباح تنفست بأاريخ)

.(0((
احمد اساكور) )ة)) تفويت السيد)
تصل) من  اجأماعية  حصة  ((01
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (10.000
تيسير تنفست بأاريخ))0)يونيو)))0).
رشيد) موالي  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  ((01 اساكور)
حصة لفائدة السيد) (10.000 تصل)
يونيو) (0( بأاريخ) تنفست  ضياء) )ة))

.(0((
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 05 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

غشت)))0))تحت رقم)833738.
455I

AGS CONSEIL

FADILAT 25
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تعيين مسير جديد للشركة

AGS CONSEIL
 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

FADILAT 25 شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة
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 عنوان مقرها اإلجأماعي 5)5 شارع 

الفداء - 0000) الدارالبيضاء 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.3((.483

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تم تعيين) ((0(( يونيو) (0( املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة))موالي)
رشيد تساكور لحسن تسكور  كمسير)

آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

غشت)))0))تحت رقم)833738.

456I

AGS CONSEIL

 LA PROMOTION

TOURISTIQUE NEJMA
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

AGS CONSEIL

 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

 LA PROMOTION

TOURISTIQUE NEJMA شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 5)5 شارع 

الفداء - 0000) الدارالبيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1073(9

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( يونيو) (0( في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة))لحسن اساكور)

تصل) من  اجأماعية  حصة  (8.(85

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (56.000

يونيو) (0( بأاريخ) تنفست  الحسنى 

.(0((

سعيد) )ة)) رثة  السيد) تفويت 

85).8)حصة اجأماعية من) اساكور)

حصة لفائدة السيد) (56.000 تصل)

)ة))اإلصالح تنفست بأاريخ))0)يونيو)

.(0((

تفويت السيد))ة))ابراهيم اساكور)

تصل) من  اجأماعية  حصة  (8.(85

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (56.000

املداد تنفست بأاريخ))0)يونيو)))0).

اسكور) احمد  )ة)) السيد) تفويت 

تصل) من  اجأماعية  حصة  (8.(85

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (56.000

يونيو) (0( بأاريخ) تنفست  تدا 5 

.(0((

لحسن اسكور) )ة)) تفويت السيد)

تصل) من  اجأماعية  حصة  (8.(85

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (56.000

يونيو) (0( بأاريخ) هولدينغ  خلف 

.(0((

محمد تسكور) )ة)) تفويت السيد)

تصل) من  اجأماعية  حصة  (8.(85

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (56.000

يونيو) (0( بأاريخ) هولدينغ  مداسك 

.(0((

لحوسين) )ة)) السيد) تفويت 

حصة اجأماعية من) (4.0(8 تسكور)

حصة لفائدة السيد) (56.000 تصل)

)0)يونيو) )ة))مصباح تنفست بأاريخ)

.(0((

احمد اساكور) )ة)) تفويت السيد)

تصل) من  اجأماعية  حصة  (1.131

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (56.000

تيسير تنفست بأاريخ))0)يونيو)))0).

رشيد) موالي  )ة)) السيد) تفويت 

1.131)حصة اجأماعية من) اساكور)

حصة لفائدة السيد) (56.000 تصل)

يونيو) (0( بأاريخ) تنفست  ضياء) )ة))

.(0((

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 05 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

غشت)))0))تحت رقم)833739.

457I

AGS CONSEIL

 LA PROMOTION
TOURISTIQUE NEJMA

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تعيين مسير جديد للشركة

AGS CONSEIL
 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

 LA PROMOTION
TOURISTIQUE NEJMA شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 5)5 شارع 

الفداء - 0000) الدارالبيضاء 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1073(9
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تم تعيين) ((0(( يونيو) (0( املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))تحمد)
تسكور  محمد) تسكور  لحسن 
تسكور  تحمد تساكور  موالي رشيد)

تساكور كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

غشت)))0))تحت رقم)833739.
458I

AGS CONSEIL

PLATINUM INVEST
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

AGS CONSEIL
 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

PLATINUM INVEST شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 5)5 شارع 
الفداء - 0000) الدارالبيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.363955

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( يونيو) (0( في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))لحسن اساكور)
تصل) من  اجأماعية  حصة  (4.439
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (30.000
يونيو) (0( بأاريخ) تنفست  الحسنى 

.(0((
سعيد) )ة)) رثة  السيد) تفويت 
4.439)حصة اجأماعية من) اساكور)
حصة لفائدة السيد) (30.000 تصل)
)ة))اإلصالح تنفست بأاريخ))0)يونيو)

.(0((
تفويت السيد))ة))ابراهيم اساكور)
تصل) من  اجأماعية  حصة  (4.439
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (30.000
املداد تنفست بأاريخ))0)يونيو)))0).
اسكور) احمد  )ة)) السيد) تفويت 
تصل) من  اجأماعية  حصة  (4.439
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (30.000
يونيو) (0( بأاريخ) تنفست  تدا 5 

.(0((
لحسن اسكور) )ة)) تفويت السيد)
تصل) من  اجأماعية  حصة  (4.439
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (30.000
يونيو) (0( بأاريخ) هولدينغ  خلف 

.(0((
محمد تسكور) )ة)) تفويت السيد)
تصل) من  اجأماعية  حصة  (4.439
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (30.000
يونيو) (0( بأاريخ) هولدينغ  مداسك 

.(0((
لحوسين) )ة)) السيد) تفويت 
حصة اجأماعية من) ((.158 تسكور)
حصة لفائدة السيد) (30.000 تصل)
)0)يونيو) )ة))مصباح تنفست بأاريخ)

.(0((
احمد اساكور) )ة)) تفويت السيد)
تصل) من  اجأماعية  حصة  (604
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (30.000
تيسير تنفست بأاريخ))0)يونيو)))0).
رشيد) موالي  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (604 اساكور)
حصة لفائدة السيد) (30.000 تصل)
يونيو) (0( بأاريخ) تنفست  ضياء) )ة))

.(0((
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 05 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

غشت)))0))تحت رقم)833735.
459I

MBGA

SEA CORP
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

MBGA
 N 275 BD(ZERKTOUNI(N

 275 BD(ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

SEA CORP شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 
األ 5 بلوك س 15 حي الداخلة - 

80000 تكادير املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.50531

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تم تعيين) 15)غشت) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 
املنجرة السعيدي ضياء)كمسير  حيد

تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((7 بأاريخ) باكادير  الأجارية 

))0))تحت رقم)118579.
460I

zeya

STE AUDOUNE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تعيين مسير جديد للشركة

zeya
 appt 16 imm(b(rce(hannassi(N°8
 rue ahmed chbihi av des far fes

، 30000، fes(maroc
ste audoune شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 AV عنوان مقرها اإلجأماعي 

 ABOU HASSAN EL MARINI RCE
 AMIRA 2 5eme(etg(bureau 15
 AV ABOU HASSAN EL MARINI

 RCE(AMIRA 2 5eme(etg(bureau

50000 15 مكناس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.40873

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تم تعيين) 15)شتنبر) املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة))كأاني)

مجيد كمسير آخر

تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((3 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3467.

461I

AGS CONSEIL

PLATINUM INVEST

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تعيين مسير جديد للشركة

AGS CONSEIL

 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

PLATINUM INVEST شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 5)5 شارع 

الفداء - 0000) الدارالبيضاء 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.363955

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تم تعيين) ((0(( يونيو) (0( املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

لحسن تسكور  موالي رشيد تساكور)

كمسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

غشت)))0))تحت رقم)833735.

46(I

AGS CONSEIL

TIGDAMANTE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

AGS CONSEIL
 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

TIGDAMANTE شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 5)5 شارع 
الفداء - 0000) الدارالبيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.339781

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( يونيو) (0( في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))لحسن اساكور)
تصل) من  اجأماعية  حصة  (1.184
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (8.000
يونيو) (0( بأاريخ) تنفست  الحسنى 

.(0((
سعيد) )ة)) رثة  السيد) تفويت 
1.184)حصة اجأماعية من) اساكور)
السيد) لفائدة  حصة  (8.000 تصل)
)ة))اإلصالح تنفست بأاريخ))0)يونيو)

.(0((
تفويت السيد))ة))ابراهيم اساكور)
تصل) من  اجأماعية  حصة  (1.184
8.000)حصة لفائدة السيد))ة))املداد)

تنفست بأاريخ))0)يونيو)))0).
اسكور) احمد  )ة)) السيد) تفويت 
تصل) من  اجأماعية  حصة  (1.184
8.000)حصة لفائدة السيد))ة))تدا 5)

تنفست بأاريخ))0)يونيو)))0).
لحسن اسكور) )ة)) تفويت السيد)
تصل) من  اجأماعية  حصة  (1.184
8.000)حصة لفائدة السيد))ة))خلف)

هولدينغ بأاريخ))0)يونيو)))0).
محمد تسكور) )ة)) تفويت السيد)
تصل) من  اجأماعية  حصة  (1.184
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (8.000
يونيو) (0( بأاريخ) هولدينغ  مداسك 

.(0((

لحوسين) )ة)) السيد) تفويت 

من) اجأماعية  حصة  (575 تسكور)

السيد) لفائدة  حصة  (8.000 تصل)

)0)يونيو) )ة))مصباح تنفست بأاريخ)

.(0((
احمد اساكور) )ة)) تفويت السيد)

تصل) من  اجأماعية  حصة  (161

8.000)حصة لفائدة السيد))ة))تيسير)

تنفست بأاريخ))0)يونيو)))0).

رشيد) موالي  )ة)) السيد) تفويت 

من) اجأماعية  حصة  (161 اساكور)

تصل)8.000)حصة لفائدة السيد))ة))

ضياء)تنفست بأاريخ))0)يونيو)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 05 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

غشت)))0))تحت رقم)833737.

463I

AGS CONSEIL

TIGDAMANTE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تعيين مسير جديد للشركة

AGS CONSEIL

 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

TIGDAMANTE شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 5)5 شارع 

الفداء - 0000) الدارالبيضاء 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.339781

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تم تعيين) ((0(( يونيو) (0( املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 
لحسن تسكور  موالي رشيد تساكور)

كمسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

غشت)))0))تحت رقم)833737.

464I
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vercac

AFRITECHIA

شركة الأوصية باألسهم 

رفع رتسما5 الشركة

vercac

 le شارع انفا 1 زنقة موزار اقامة

petit paradis طابق 5 مكأب 18 ، 

0053)، الدارالبيضاء املغرب

AFRITECHIA شركة الأوصية 

باألسهم 

 عنوان مقرها اإلجأماعي 17 شارع 

ابن خاليكان، بيلجي سانتر، طابق 

3، رقم 1)، الدارالبيضاء - 0340) 

.CASABLANCA MAROC

رفع رتسما5 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.490173

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تم) ((0(( غشت) ((( في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما5  رفع 

«670.800)درهم«)تي من)»690.000 

عن) درهم«) (1.360.800« إلى) درهم«)

ت ) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838548.

465I

PRESCOF

T.L.TRAVAUX

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

PRESCOF

 Rue(El(Yarmouk(Bureau 1 N°6 ،

14000، Kénitra(Maroc

T.L.TRAVAUX شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 31 زا ية 
زنقة محمد القري  تنوا5 اقامة املنار 

ت مكأب 5 - 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

66691

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (((

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.T.L.TRAVAUX

تشغا5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مخألفة.
31)زا ية) (: عنوان املقر االجأماعي)
زنقة محمد القري  تنوا5 اقامة املنار)

ت مكأب)5 - 14000)القنيطرة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: الطيب) مغيأني  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الطيب  مغيأني  السيد 

نويل) ت الد  قيادة  عياد  ت الد  د ار 

13000)جرف امللح املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ملياء) الهزاطي  السيدة 

نويل) ت الد  قيادة  عياد  ت الد  د ار 

13000)جرف امللح املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بأاريخ) بالقنيطرة  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)698)9.

466I

LA VIE FISCALE

شركة ابراج الهاشمي
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME(ETAGE(N°05

، 60000، OUJDA(MAROC

شركة ابراج الهاشمي شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي زنقة بني 

مرين عمارة لعلج الطابق الثاني رقم 

15 - 60000  جدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

39967

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (05

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

ابراج الهاشمي.

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

زنقة بني) (: عنوان املقر االجأماعي)

مرين عمارة لعلج الطابق الثاني رقم)

15 - 60000) جدة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: السيد الهياللي الهاشمي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد الهياللي الهاشمي عنوانه)ا))
طريق العونية تجزئة الطلحا ي زنقة)
البلبل رقم)15 60000) جدة املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد الهياللي الهاشمي عنوانه)ا))
طريق العونية تجزئة الطلحا ي زنقة)
البلبل رقم)15 60000) جدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((( بأاريخ) بوجدة  الأجارية 

))0))تحت رقم)1451.

467I

PUSH CENTER

MK SOUNDTRACK
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC
MK SOUNDTRACK شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي 7 زنقة 
احمد توكي الطابق ) الشقة 10 

الدار البيضاء الدار البيضاء 0000) 
الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
556337

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (18
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 MK (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.SOUNDTRACK
موسيقي) (: غرض الشركة بإيجاز)

ا  عازف.
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زنقة) (7 (: االجأماعي) املقر  عنوان 
احمد توكي الطابق)))الشقة)10)الدار)
البيضاء)الدار البيضاء)0000))الدار)

البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 KOUASSI YAO JEAN السيد)
MARIUS : 1.000)حصة بقيمة)100 

درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
 KOUASSI YAO JEAN السيد)
العاج) ساحل  عنوانه)ا)) (MARIUS

0000))ساحل العاج ساحل العاج.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
 KOUASSI YAO JEAN السيد)
العاج) ساحل  عنوانه)ا)) (MARIUS

0000))ساحل العاج ساحل العاج
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838785.
468I

SOFITA

)SAFITOURS (SOSAFIT
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

رفع رتسما5 الشركة

SOFITA
 AVENUE(EL(OUROUBA(N°31
 B.P 261 SAFI ، 46000، SAFI

MAROC
SAFITOURS (SOSAFIT) شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
الفقيه عبد السالم املسأاري - 

46000 آسفي املغرب.
رفع رتسما5 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.(509

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تم) ((0(( شتنبر) ((3 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رتسما5  رفع 
من) تي  درهم«) (800.000« قدره)

«00.000).1)درهم«)إلى)»000.000.) 
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية ت  عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((6 بأاريخ) بآسفي  االبأدائية 

))0))تحت رقم)0)8.
469I

CONCILIUM EXPERTISE

GROUPE ARESKI
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�شى ابن نصير، الطابق 

الخامس، شقة رقم ،18 غوتيي الدار 
البيضاء ، 0060)، الدار البيضاء 

املغرب
GROUPE ARESKI شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 156 شارع 

ابو زيد الداد �شي رقم 9 املعارف 
الدار البيضاء - 0000) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556363
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (09
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.GROUPE ARESKI
تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مالبس الجاهزة.
عنوان املقر االجأماعي):)156)شارع)
ابو زيد الداد �شي رقم)9)املعارف الدار)
البيضاء) الدار  ((0000 (- البيضاء)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد املهدي ارسكي):)500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: حيضري) هاجر  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ارسكي  املهدي  السيد 
 70 عمارة) ((8 زنقة) (0( الساملية)
البيضاء) الدار  ((0000  07 الشقة)

املغرب.
السيدة هاجر حيضري عنوانه)ا))
صالح) بن  الفقيه  البرادية  مركز 

03)3))الفقيه بن صالح املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ارسكي  املهدي  السيد 
 70 عمارة) ((8 زنقة) (0( الساملية)
البيضاء) الدار  ((0000  07 الشقة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838886.
470I

CONCILIUM EXPERTISE

BNC INVEST
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�شى ابن نصير، الطابق 

الخامس، شقة رقم ،18 غوتيي الدار 
البيضاء ، 0060)، الدار البيضاء 

املغرب
BNC INVEST شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد
 عنوان مقرها االجأماعي )1 زنقة 
البشير االبراهيمي - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.544567

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تمت) ((0(( شتنبر) (09 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  الأالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

سكن سياحي يوفر تأجير  حدات)

سكنية مفر شة  مجهزة بمطبخ..

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (6 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838790.

471I

PLANK

JRH CONSULTING
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

PLANK

1)، ساحة ابو بكر الصديق شقة 8 

اكدا5 ، 10090، الر2اط املغرب

JRH CONSULTING شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي شقة 5 

عمارة 8 فا5 فلوري بلوك )1 حي 

سعيد حجي - 11160 سال املغرب .

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.3(097

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تقرر) ((0(( يوليوز) ((0 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤ لية املحد دة)

مبلغ رتسمالها) (JRH CONSULTING

مقرها) درهم  عنوان  (100.000

فا5) (8 عمارة) (5 شقة) اإلجأماعي 

(- حي سعيد حجي) (1( بلوك) فلوري 

عدم) (: 11160)سال املغرب نتيجة 5)

مزا لة الشركة للنشاط الذي

تأسست ألجله.

 5   حدد مقر الأصفية ب شقة)

حي) (1( بلوك) فلوري  فا5  (8 عمارة)

سعيد حجي)-)11160)سال املغرب).)

  عين:

قادي) اإلدري�شي  جما5  السيد)ة))

 عنوانه)ا))تجزئة تليانس دارنا عمارة)

)18)س الشطر)))مرحلة الف الشقة)

06)مهدية القنيطرة)14110)القنيطرة)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
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) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((1 بأاريخ) بسال  االبأدائية 

))0))تحت رقم)39636.

47(I

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

ELYA WOOD
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

 ACCOUNTING GESTION ET

CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ,33

 FLEURI(AL(MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

ELYA WOOD شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي ت لفا 

مجموعة U زنقة 5 رقم )) مكرر - 

)0)0) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

4815(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(0 نونبر) ((3

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 ELYA (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.WOOD

الطباعة) (: غرض الشركة بإيجاز)

الرقمية  طباعة األ فست  صناعة)

اإلعالن.

:)حي ت لفا) عنوان املقر االجأماعي)
(- مكرر) ((( رقم) (5 زنقة) (U مجموعة)

)0)0))الدارالبيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)
درهم،)مقسم كالأالي:

السيد يوسف خليل):)700)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (300 (: فنان) تيوب  السيد 
بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) خليل  يوسف  السيد 
 (004( املؤمن) عبد  حدائق  ((10

الدارالبيضاء)املغرب.
حي) السيد تيوب فنان عنوانه)ا))
إدريس الحارتي) (GR 01 موالي رشيد)
1159 0703))الدارالبيضاء)املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) خليل  يوسف  السيد 
 (004( املؤمن) عبد  حدائق  ((10

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 0( بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

نونبر)0)0))تحت رقم)755846.
473I

موثق

MEJLACO
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

موثق
7 شارع املعأمد ابن عباد إقامة ابن 
الخطيب بلوك ت الطابق األ 5 رقم 

36 ، 90000، طنجة املغرب
MEJLACO شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 

طنجة، شارع ابن تاشفين، اقامة 
الشهباء،بلوك 3، الطابق 3، رقم 

173. - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

130791
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) ((9
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.MEJLACO
الزراعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البستنة) )تسويق  اشكالها،) بكافة 
الحضانة) (، البستنة) (، التشجير) (،
(( األغنام) (، املاعز) (، تر2ية املاشية) (،
الزراعية،) املواد  جميع  بيع  شراء)
في) للأحكم  املقابلة  األنشطة  جميع 
ت ) نباتي  طابع  ذات  بيولوجية  د رة 
إلى) ،باإلضافة  حيواني  اسأغاللها)
األنشطة التي يقوم بها املزارع  التي)
تعد امأداًدا لفعل اإلنأاج ت  دعمه)
تي) إجراء) (، عام) االسأغال5،بوجه 
معاملة صناعية ت  مالية ت  تجارية ت )
منقولة ت  غير منقولة تأعلق بشكل)
املذكور) مباشر ت  غير مباشر بال�شيء)
تنمية) تعزيز  شأنها  من  تعاله  التي 

الشركة..
(: االجأماعي) املقر  عنوان 
اقامة) تاشفين،) ابن  شارع  طنجة،)
رقم) (،3 الطابق) (،3 الشهباء،بلوك)

173. - 90000)طنجة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رتسما5 الشركة:)1.000.000 

درهم،)مقسم كالأالي:
 10 (: العمراني) مصطفى  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة.
 330 (: العمراني) االمين  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة.
السيدة ريم العمراني):)110)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة.
 110 (: العمراني) غادة  السيدة 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة.
السيدة مها العمراني):)110)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة.
السيد عزيز القاسمي):)330)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
العمراني) مصطفى  السيد 
املجاهدين،) حي  طنجة،) عنوانه)ا))
 90000  11 رقم) الر ضة،) تجزئة 

طنجة املغرب.
السيد االمين العمراني عنوانه)ا))
 4 طنجة،)حي القصيبي،)زنقة ا،)رقم)

90000)طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) العمراني  ريم  السيدة 
(،10 بلوك) الكولف،) منتزه  طنجة،)
طنجة) (90000 ميموزا) (،3 شقة)

املغرب.
السيدة غادة العمراني عنوانه)ا))
اقامة) القادرية،) تجزئة  طنجة،)
 11 رقم) رقم9) د،) بلوك  الصنو2ر،)

90000)طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) العمراني  مها  السيدة 
تجزئة) املجاهدين،) حي  طنجة،)
طنجة) (90000  11 رقم) الر ضة،)

املغرب.
عنوانه)ا)) القاسمي  عزيز  السيد 
تجزءة) رشيد،) موالي  شارع  طنجة،)
طنجة) (90000 رقم9  كولوراد ،)

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
العمراني) مصطفى  السيد 
املجاهدين،) حي  طنجة،) عنوانه)ا))
 90000  11 رقم) الر ضة،) تجزئة 

طنجة املغرب
السيد االمين العمراني عنوانه)ا))
 4 طنجة،)حي القصيبي،)زنقة ا،)رقم)

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((7 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)57736).
474I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

 GREEN MANAGEMENT DE
TOURISME

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE(HERITIER.N° 200.
 ETAGE 2.APPT. N° 8 ، 90020،

TANGER MAROC
 GREEN MANAGEMENT DE

TOURISME شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة
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 عنوان مقرها اإلجأماعي ساحة 
إبراهيم الر داني، زنقة السينا، 

إقامة بيتهوفن )، الطابق 3، رقم )8 
- 90000 بطنجة، املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
130793

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (15
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 GREEN(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها
.MANAGEMENT DE TOURISME

 /1 (: بإيجاز) الشركة  غرض 
اإلنعاش السياحي.

)/)إنشاء) تجهيز  إدارة املؤسسات)
الترفيهية  الفندقية.

ساحة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
السينا،) زنقة  الر داني،) إبراهيم 
إقامة بيتهوفن))،)الطابق)3،)رقم))8 

- 90000)بطنجة،)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 500 (: العماري) الياس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
العماري) املحسن  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (500  :

للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد الياس العماري عنوانه)ا))
قاسم،) بئر  هاني،) آيت  زنقة  (،8

السوي�شي،)10170)الر2اط املغرب.
العماري) املحسن  عبد  السيد 
الخضراء،) املسيرة  شارع  عنوانه)ا))
اقامة سعيدة،)الطابق)10،)شقة رقم)

)5 0)900)طنجة املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
العماري) املحسن  عبد  السيد 

الخضراء،) املسيرة  شارع  عنوانه)ا))
اقامة سعيدة،)الطابق)10،)شقة رقم)

0)900)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((7 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 
 1054( ((57738 تحت رقم) ((0((

من السجل الترتيبي.
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إئأمانية برامي

MABANI AL MADINA
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

إئأمانية برامي
شارع محمد الخامس عمارة 

بنشليخة شقة رقم ٢ ، 43150، ابن 
جرير املغرب

MABANI AL MADINA شركة 
ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي إفريقيا 
- 43150 إبن جرير املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري -.

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
املؤرخ في)10)شتنبر)009))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
جرير) إبن  (43150 (- إفريقيا) »حي 
املغرب«)إلى)»شارع محمد الخامس)-)

43150)إبن جرير املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بابن جرير بأاريخ)10)شتنبر)

009))تحت رقم)09/133.
476I

INASS BUSINESS CENTRE

GPMRH
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

INASS BUSINESS CENTRE
 AV PRINCE MLY ABDELLAH
 RESIDENCE(TAOUFIK(N°24

 APPARTEMENT(N°11 ETAGE 3 ،
90000، TANGER(MAROC

GPMRH شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة)في طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي 64 محج 

القدس الطابق الثالث رقم 5 طنجة 
- 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.95445
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) 09)شتنبر) املؤرخ في)
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 
 100.000 رتسمالها) مبلغ  (GPMRH
 64 اإلجأماعي) درهم  عنوان مقرها 
 5 محج القدس الطابق الثالث رقم)
طنجة)-)90000)طنجة املغرب نتيجة)
نقص) بسبب  العمل  يبدت  لم  (: (5

السيولة.
64)محج)   حدد مقر الأصفية ب)
القدس الطابق الثالث رقم)5)طنجة)-)

90000)طنجة املغرب.)
  عين:

الصوالحي) ر2يع  السيد)ة))
طنجة) العرفان  اقامة   عنوانه)ا))
)ة)) املغرب كمصفي) طنجة  (90000

للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((1 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)51)10.

477I

منزل د.س
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

 marrakech(marrakech، 40000،
marrakech maroc

منز5 د.س شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي الشرف 
إقامة رقم 503 شقة رقم )1 طابق 
4 مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1(9(41

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (((
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
منز5) (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

د.س.
غرض الشركة بإيجاز):)-)عالجات)

الأجميل)
-الأجارة في مسأحضرات الأجميل)

بالأقسيط.
حي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
رقم) شقة  (503 رقم) إقامة  الشرف 
)1)طابق)4)مراكش)-)40000)مراكش)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 80.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:
حصة) (800 (: الشركة منز5 د.س)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 

بقيمة) (100 (: الشركة منز5 د.س)
100)درهم.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

سحيمد عنوانه)ا)) السيدة دعاء)
بلوك)101رقم)4)حي الشرف)80090 

اكادير املغرب.
السيدة سلمى باملعا�شي عنوانه)ا))
1)زنقة الأمورتجزئة األندلس)4000) 

الجديدة املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
سحيمد عنوانه)ا)) السيدة دعاء)
بلوك)101رقم)4)حي الشرف)80090 

اكادير املغرب
السيدة سلمى باملعا�شي عنوانه)ا))
1)زنقة الأمورتجزئة األندلس)4000) 

الجديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((( بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)9965.
478I
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FIDUCIAIRE ALKAFIL

BROOKLAND KECH
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

FIDUCIAIRE ALKAFIL

 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 JAOUHARA 1 ER(ETAGE(APPT

 N° 5 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

BROOKLAND KECH شركة 
ذات املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي املحل رقم 

7 العمارة 9 حدائق حي الشريفية 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.101993

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تقرر حل) 08)غشت) املؤرخ في)

املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 

مبلغ) (BROOKLAND KECH
درهم  عنوان) (100.000 رتسمالها)

مقرها اإلجأماعي املحل رقم)7)العمارة)

(- مراكش) الشريفية  حي  حدائق  (9

(: (5 نتيجة  املغرب  مراكش  (40000

صعو2ات في نشاط الشركة.

  حدد مقر الأصفية ب املحل رقم)

الشريفية) حي  حدائق  (9 العمارة) (7

مراكش)-)40000)مراكش املغرب.)

  عين:
السيد)ة))موالي عبد هللا العلوي)

رقم) اكيدر  تجزئة  الغالي  عنوانه)ا))

مراكش) الفا�شي  عال5  شارع  (65

)ة)) 40090)مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (13 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)9607.

479I

LOCA SPORT

LOCA SPORT SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

LOCA SPORT

تجزئة الوكالة 01 بلوك E رقم 174 

العيون ، 70000، العيون املغرب

LOCA SPORT SARL شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
الوكالة 01 بلوك E رقم 174 العيون 

- 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

43101

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((0

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 LOCA (: اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها)

.SPORT SARL

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بد ن سائق.

تجزئة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
174)العيون) E)رقم) 01)بلوك) الوكالة)

- 70000)العيون املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

حصة) (500 (: دادا) احمد  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: املهدا ي) احمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) دادا  احمد  السيد 

العيون)70000)العيون املغرب.

السيد احمد املهدا ي عنوانه)ا))

العيون)70000)العيون املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) دادا  احمد  السيد 
العيون)70000)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((6 االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)850).

480I

STE DM10 SARL AU

SWEETLEAF
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE SWEETLEAF SARL AU
 BD MAHDAOUI BENSAID LOT
 HAJ(HMIDA(RUE(B 5 NR 37 ،

60000، OUJDA(MAROC
SWEETLEAF شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي لؤلؤة 
 جدة العقارية قطعة 6 م 9 - 

60000  جدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
399(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (15
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.SWEETLEAF
مقهى) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 مطعم.
لؤلؤة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 جدة العقارية قطعة)6)م)9 - 60000 

 جدة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)
درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: عز زي) حمزة  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

السيد حمزة عز زي عنوانه)ا))حي)
االندلس زنقة املرجان رقم)9 60000 

 جدة املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد حمزة عز زي عنوانه)ا))حي)
االندلس زنقة املرجان رقم)9 60000 

 جدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (13 بأاريخ) بوجدة  الأجارية 

))0))تحت رقم)1380.
481I

STE DM10 SARL AU

 SABRI ORIENATAL
MINERAIS

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
قفل الأصفية

 STE SABRI ORIENATL
MINERAIS SARL

 BD MAHDAOUI BENSAID LOT
 HAJ(HMIDA(RUE(B 5 NR 37 ،

60000، OUJDA(MAROC
 SABRI ORIENATAL MINERAIS

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي : طريق 

تازة حي الوحدة زنقة م 1) رقم )1 - 
60000  جدة املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.3(991
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) )))غشت) املؤرخ في)
 SABRI ORIENATAL MINERAIS
شركة ذات املسؤ لية املحد دة مبلغ)
درهم  عنوان) (100.000 رتسمالها)
حي) تازة  طريق  اإلجأماعي  مقرها 
الوحدة زنقة م)1))رقم))1 - 60000 
تحقيق) لعدم  نتيجة  املغرب   جدة 

تهداف املشر ع.
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  عين:
السيد)ة))صبري زا ي  عنوانه)ا))
حي الوحدة طريق تازة زنقة م)1))رقم)
كمصفي) املغرب  60000) جدة   1(

)ة))للشركة.
  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)
طريق) ))0)) في  غشت) ((( بأاريخ)
تازة حي الوحدة زنقة م)1))رقم))1 - 

60000) جدة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (15 بأاريخ) بوجدة  الأجارية 

))0))تحت رقم)1406.
48(I

موثق

3A PROMOTION
إعالن مأعدد القرارات

موثق
7 شارع املعأمد ابن عباد إقامة ابن 
الخطيب بلوك ت الطابق األ 5 رقم 

36 ، 90000، طنجة املغرب
3A PROMOTION »شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة«
 عنوان مقرها االجأماعي: طنجة، 
ا ليفاريس، 47، شارع الحسن 
الثاني، رقم )) - - طنجة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.34673
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
))0))تم اتخاذ) 04)غشت) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تغيير مقر الشركة الى العنوان الأالي)
طنجة،)مغوغة،)مجمع حمزة،)طريق)

تطوان،)بلوك))1،)الطابق االر�شي)
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
الى) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
شركة دات املسؤ لية املحد دة دات)

شريك  حيد
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تغيير مقر الشركة الى العنوان الأالي)
طنجة،)مغوغة،)مجمع حمزة،)طريق)

تطوان،)بلوك))1،)الطابق االر�شي)

بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
الى) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
شركة دات املسؤ لية املحد دة دات)

شريك  حيد
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((8 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)10597.

483I

FIDUCIAIRE MOUANI

سوعسو ترافو
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOUANI
 24BD(ZERKTOUNI 1ER(ETAGE
 APPT(N° 02 HAY(ENNAJAH ،
54000، KHENIFRA(MAROC

سوعسو ترافو شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 44 
عمارة الفرح - 54000 خنيفرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
4553

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (16
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

سوعسو ترافو.
تشغا5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مخألفة ت  البناء
تاجر

مقا 5 في تشغا5 األغراس.
رقم) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
خنيفرة) (54000 (- الفرح) عمارة  (44

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: السيدة اعسوسو فظمة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
فظمة) اعسوسو  السيدة 
 54000  55 حي فايزة رقم) عنوانه)ا))

خنيفرة املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
فظمة) اعسوسو  السيدة 
 54000  55 حي فايزة رقم) عنوانه)ا))

خنيفرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
6))شتنبر) االبأدائية بخنيفرة بأاريخ)

))0))تحت رقم)1)4.
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STE TIB COMPT SARL AU

RIF SABLE

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملأقى شارع املرابطين  زنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكأب رقم 

05 ، 60000،  جدة املغرب

RIF SABLE شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي الشقة 15 

عمارة العلج زنقة بني مرين الطابق 

الثاني - 60000  جدة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

39981

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (19

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 RIF (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.SABLE

مقلع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الرما5.

عنوان املقر االجأماعي):)الشقة)15 

عمارة العلج زنقة بني مرين الطابق)

الثاني)-)60000) جدة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

حصة) (5(0 (: زهير سعيد) السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة.

 480 (: مصطفى) توفيق  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

بقيمة) (5(0 (: السيد زهير سعيد)

100)درهم.

 480 (: مصطفى) توفيق  السيد 

بقيمة)100)درهم.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

 (3 السيد زهير سعيد عنوانه)ا))

حي) (7 الشقة) ا  العمارة  بأينة  اقامة 

الرياض)0)101)الر2اط املغرب.

السيد توفيق مصطفى عنوانه)ا))

عودة) بن  محمد  زنقة  االندلس  حي 

رقم)1 60000) جدة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

 (3 السيد زهير سعيد عنوانه)ا))

حي) (7 الشقة) ا  العمارة  بأينة  اقامة 

الرياض)0)101)الر2اط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((7 بأاريخ) بوجدة  الأجارية 

))0))تحت رقم)857).

485I
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ادكو كونسيل

EAGLE ADVISOR
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ادكو كونسيل
 4ème(ETG(N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE
 LUXORIA(A، Casablanca ،
0)04)، الدار البيضاء املغرب

EAGLE ADVISOR شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي تقاطع 

زنقة الجزائر  ) زنقة تبو2كر 
الباقالني طابق 3 شقة 11 لوسيأانيا 

- 0650) الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
555519

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (08
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 EAGLE(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.ADVISOR
غرض الشركة بإيجاز):)االستشارة.
تقاطع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
زنقة الجزائر  ))زنقة تبو2كر الباقالني)
طابق)3)شقة)11)لوسيأانيا)-)0650) 

الدارالبيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
ستيفان   لسزتنسكي) السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000  :

للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

ستيفان   لسزتنسكي) السيد 
عنوانه)ا))10)زنقة تحمد تمين إقامة)
 (0130  16 شقة) (5 طابق) النسيم 

الدارالبيضاء)املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
ستيفان   لسزتنسكي) السيد 
عنوانه)ا))10)زنقة تحمد تمين إقامة)
 (0130  16 شقة) (5 طابق) النسيم 

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)))8377.
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FISCAL(&(LEGAL(TEAM

- BEL BURGER 
 بيل برجر

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تأسيس شركة

FISCAL & LEGAL(TEAM
 RUE(TAHA(HOUCINE 5EME 3
 ETAGE(QUARTIER(GAUTHIER،
20060، CASABLANCA(MAROC
 BEL BURGER - بيل برجر شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع تنفا 
، إقامة تز ر ، مكأب 11 ب ، الدار 
البيضاء - 0060) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556353
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (13
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 BEL (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

BURGER)-)بيل برجر.
الوجبات) (: غرض الشركة بإيجاز)
(، الجاهزة) الوجبات  بيع  (، السريعة)
السلطات) (، البرغر) (، السند يشات)

(، الفطائر) (، البطاطس) (، البيتزا) (،

(، الحلويات) (، الحلويات) (، الوافل)

في املوقع ت  للطلبات) (، اآليس كريم)

بيع) (، الأوصيل للمناز5) (، الخارجية)

املشر 2ات الساخنة.

عنوان املقر االجأماعي):)شارع تنفا)

الدار) (، 11)ب) ،)مكأب) إقامة تز ر) (،

البيضاء) الدار  ((0060 (- البيضاء)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 50.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:

 (45 (: فوزي) فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

دي) باسكا5  كريسأوف  السيد 

درهم) (100 حصة بقيمة) ((55 (: ليتر)

للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) فوزي  فاطمة  السيدة 

مكناس) (50000 الزيأون) رياض 

اململكة املغر2ية.

السيد كريسأوف باسكا5 دي ليتر)

عنوانه)ا))هنديسطريت)3600)جينك)

بلجيكا.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) فوزي  فاطمة  السيدة 

مكناس) (50000 الزيأون) رياض 

اململكة املغر2ية

السيد كريسأوف باسكا5 دي ليتر)

عنوانه)ا))هنديسطريت)3600)جينك)

بلجيكا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

31161- رقم) تحت  ((0(( شتنبر)

.838881
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dalha interim

 KISSAMID (EX KISSAMID

)EXPORT
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

dalha interim

 (03BD Emile Zola Casablanca

 203BD(Emile(Zola(Casablanca،

20042، CASABLANCA(maroc

 KISSAMID (EX(KISSAMID

EXPORT) شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي اما5 3 

شارع بامحمد بعمراني رقم )13 

سيدي البرنو�شي البيضاء - 0600) 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3(1907

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((015 فبراير) (09

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

 KISSAMID (EX KISSAMID

.(EXPORT

:)بيع املواد) غرض الشركة بإيجاز)

شبه الطبية  الأجميلية.

اما5) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

 13( رقم) بعمراني  بامحمد  شارع  (3

 (0600 (- سيدي البرنو�شي البيضاء)

البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
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 1.000 (: كساني) سناء) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) كساني  سناء) السيدة 

بعمراني رقم) بامحمد  شارع  (3 اما5)

البيضاء) البرنو�شي  سيدي  (13(

0600))البيضاء)املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) كساني  سناء) السيدة 

بعمراني رقم) بامحمد  شارع  (3 اما5)

البيضاء) البرنو�شي  سيدي  (13(

0600))البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

مارس)015))تحت رقم)-.

488I

ديوان الخدمات

STE ESPACE EL ABD
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخدمات

شارع محمد الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 

املغرب

STE ESPACE EL ABD شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار 

سيدي محمد شلح - 16000 سيدي 

قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(8399

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(0 فبراير) ((7

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.ESPACE EL ABD
غرض الشركة بإيجاز):)بيع االالت)
مخألفة-تاجير) اشغا5  الفالحية-)

املعدات.
د ار) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
16000)سيدي) (- سيدي محمد شلح)

قاسم املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: السيد تاج الدين العبد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد تاج الدين العبد عنوانه)ا))
 16000 شلح) محمد  سيدي  د ار 

سيدي قاسم املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد تاج الدين العبد عنوانه)ا))
 16000 شلح) محمد  سيدي  د ار 

سيدي قاسم املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( االبأدائية بسيدي قاسم بأاريخ)

مارس)0)0))تحت رقم))19.

489I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

KINE PRO FES 
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC(N°14 RESIDENCE(ATLAS
 RUE 12 OMAR(BENJELLOUN
ATLAS(FES. ، 30000، فاس املغرب

 KINE PRO FES شركة ذات 
مسؤ لية محد دة 
ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 
االر�شي اقامة  فاء عمارة ا شارع 
ابن الخطيب فاس - 30000 فاس 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
73767

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (08
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 KINE (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

. PRO FES
التر يض) (: غرض الشركة بإيجاز)

الطبي.
الطابق) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
شارع) ا  عمارة  اقامة  فاء) االر�شي 
فاس) (30000 (- فاس) الخطيب  ابن 

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: الفكيكي) سليم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الفكيكي  السيد سليم 
31)تجزئة املرني�شي طريق عين السمن)

فاس)30000)فاس املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الفكيكي  السيد سليم 
31)تجزئة املرني�شي طريق عين السمن)

فاس)30000)فاس املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (13 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3745.
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ETS BEN aaouinate 

HANAMAZAGAN
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

ETS BEN aaouinate

 AV HASSAN II IMM ABOUELFAJ

 APPARTEMENT(N 2 ZEMAMRA

 zemamra، 24200، ZEMAMRA

maroc

HANAMAZAGAN شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 410 شارع 

زرقطوني اقامة حمد شقة رقم 1 

الدارالبيضاء - 0000) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

551493

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (1(

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.HANAMAZAGAN

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري  2يع مواد البناء.

عنوان املقر االجأماعي):)410)شارع)

 1 رقم) شقة  حمد  اقامة  زرقطوني 

0000))الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

500)حصة) (: السيد مر ان فأحي)

بقيمة)100)درهم للحصة.

500)حصة) (: السيدة حنان فأحي)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
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السيد مر ان فأحي عنوانه)ا))60 
شارع عال5 بن عبدهللا سيدي بنور)

4353))سيدي بنور املغرب.
عنوانه)ا)) فأحي  حنان  السيدة 
 139 رقم) (( برادي) تجزئة  اسكجور 

مراكش)40000)مراكش املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد مر ان فأحي عنوانه)ا))60 
شارع عال5 بن عبدهللا سيدي بنور)

4353))سيدي بنور املغرب
عنوانه)ا)) فأحي  حنان  السيدة 
 139 رقم) (( برادي) تجزئة  اسكجور 

مراكش)40000)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 0( بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

غشت)))0))تحت رقم)551493.
491I

FINGIS

 MOUNTAIN SAFARI
TOURS

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رتسما5 الشركة

FINGIS
 Résidence IBN TOUMERT A1(
 HAY(HASSANI(MARRAKECH ،
40130، MARRAKECH(MAROC
 MOUNTAIN SAFARI TOURS

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 64 
 LOT LAKSOUR ROUTE DE
 CASA(MARRAKECH - 4000

.MARRAKECH MAROC
رفع رتسما5 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.8961

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تم) ((0(( شتنبر) ((( في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رتسما5  رفع 
تي) درهم«) (100.000,00« قدره)
إلى) درهم«) (580.000,00« من)
(: طريق) عن  درهم«) (680.000,00»

تقديم حصص نقدية ت  عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((8 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم))1018.
49(I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

RM 02 CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA
 HAY(TARGA -MARRAKECH 870

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

RM 02 CONSTRUCTION شركة 
ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار 

كوكو السعادة تسلطانت مراكش - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1(9(37

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (15
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 RM 0((:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.CONSTRUCTION
-1مقا 5) (: غرض الشركة بإيجاز)

تعما5 مخألفة  البناء
-))مقا 5 نجارة األلومنيوم
-3مقا 5 صباغة البنايات.

عنوان املقر االجأماعي):)د ار كوكو)
السعادة تسلطانت مراكش)-)40000 

مراكش املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

(: الرميقي) عبدالسالم  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

الرميقي) عبدالسالم  السيد 

 683 رقم) النزالة  د ار  عنوانه)ا))

مراكش) (40000 مراكش) تسلطانت 

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

الرميقي) عبدالسالم  السيد 

 683 رقم) النزالة  د ار  عنوانه)ا))

مراكش) (40000 مراكش) تسلطانت 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((7 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)10115.

493I

ETS BEN aaouinate 

GRMALLAH
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

ETS BEN aaouinate

 AV HASSAN II IMM ABOUELFAJ

 APPARTEMENT(N 2 ZEMAMRA

 zemamra، 24200، ZEMAMRA

maroc

GRMALLAH شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

البسأان ) عمارة 1 البرنو�شي 

الدارالبيضاء - 0000) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556001

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (05

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.GRMALLAH

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري  2يع مواد البناء.

اقامة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

البرنو�شي) (1 عمارة) (( البسأان)

0000))الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

حصة) (500 (: السيد محمد مالح)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: الثالثيني) خالد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

 18 السيد محمد مالح عنوانه)ا))

 (4000 الجديدة) النجما ي  تجزئة 

الجديدة املغرب.

عنوانه)ا)) الثالثيني  خالد  السيد 

الغنادرة) امحمد  علي  سيدي  د ار 

 (4(00 بنور) سيدي  الزمامرة 

الزمامرة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

 18 السيد محمد مالح عنوانه)ا))

 (4000 الجديدة) النجما ي  تجزئة 

الجديدة املغرب

عنوانه)ا)) الثالثيني  خالد  السيد 

الغنادرة) امحمد  علي  سيدي  د ار 

 (4(00 بنور) سيدي  الزمامرة 

الزمامرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (0 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)556001.

494I
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METROPOLE BUSINESS CENTER

ATAKATOF
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شارع الزرقطوني الطابق3 ، 
رقم8 الدار البيضاء ، 0360)، الدار 

البيضاء املغرب
ATAKATOF شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 61 إقامة 
ر زالين عمارة رقم 5 زنقة بر ميليا 

شقة رقم 18 قطاع 11 حي الرياض - 
10100 الر2اط املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.94771
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( شتنبر) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))علي بن سليمان)
حصة) (3.500 العطيه) الحمد 
حصة) (10.000 اجأماعية من تصل)
لفائدة السيد))ة))عبد الرحيم شطبي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتنبر) ((8 بأاريخ) بالر2اط  الأجارية 

))0))تحت رقم)9183)1.
495I

METROPOLE BUSINESS CENTER

ATAKATOF
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تعيين مسير جديد للشركة

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شارع الزرقطوني الطابق3 ، 
رقم8 الدار البيضاء ، 0360)، الدار 

البيضاء املغرب
ATAKATOF شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 61 إقامة 
ر زالين عمارة رقم 5 زنقة بر ميليا 

شقة رقم 18 قطاع 11 حي الرياض - 
10100 الر2اط املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري)

.94771

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تم تعيين) 19)شتنبر) املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة))شطبي)

عبد الرحيم كمسير  حيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((8 بأاريخ) بالر2اط  الأجارية 

))0))تحت رقم)9183)1.

496I

D&C(COMPANY

YAHYAOUI CAR
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

D&C(COMPANY

الشقة رقم 03 شارع محمد الخامس 

عمارة مضران الطابق الثاني ، 

63300، بركان املغرب

YAHYAOUI CAR شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 10 

شارع  اد درعة حي النصر بركان - 

63300 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

8713

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (14

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.YAHYAOUI CAR

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بد ن سائق..

عنوان املقر االجأماعي):)الرقم)10 

(- بركان) النصر  حي  درعة  شارع  اد 

63300)بركان املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد عبد الرؤف يحيا ي):)0)) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 ((0 (: يحيا ي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد احمد يحيا ي):)0)))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 340 (: يحيا ي) صبيرة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

يحيا ي) الرؤف  عبد  السيد 

عنوانه)ا))ظهر ملحلة تجزئة لعلج زنقة)

ت)3)رقم)50 60000) جدة املغرب.

عنوانه)ا)) يحيا ي  محمد  السيد 

 16 عمارة ف شقة) (3 اقامة تاشفين)

40000)مراكش املغرب.

عنوانه)ا)) يحيا ي  احمد  السيد 

36)زنقة املجاهد يعقوب حي الداخلة)

63300)بركان املغرب.

السيدة صبيرة يحيا ي عنوانه)ا))

10)زنقة  اد درعة حي النصر)63300 

بركان املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيدة صبيرة يحيا ي عنوانه)ا))

10)زنقة  اد درعة حي النصر)63300 

بركان املغرب

عنوانه)ا)) يحيا ي  احمد  السيد 

36)زنقة املجاهد يعقوب حي الداخلة)

63300)بركان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((6 بأاريخ) ببركان  االبأدائية 

))0))تحت رقم)))0)/517.

497I

WAFCOM

24530
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

اسأمرار نشاط الشركة

WAFCOM
 RUE(JAURES 2 EME(ETAGE (3
 N°6 QUARTIER(GAUTHIER

 CASABLANCA، 20100،
CASABLANCA MAROC

4530) »شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة«

 Angle :عنوان مقرها االجأماعي 
 Avenue.Omar(EI(Khayam
 et Boulevard Abderrahim

 Bouabi.d -Stage 5 T(bureau(n°
 21 - Casablanca, Maro(Angle

 Avenue.Omar(EI(Khayam
 et Boulevard Abderrahim

 Bouabi.d -Stage 5 T(bureau(n°
 21 - Casablanca, Maro 20500

.casablanca maroc
»اسأمرار نشاط الشركة«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.(4530

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
تقرر ما) ((0(1 تكأو2ر) ((5 املؤرخ في)

يلي:
رغم) الشركة  حل  بعدم  قرار  (.1

الخسائر املسجلة.
الشركة) رتسما5  تخفيض  (.(

بمبلغ يسا ي)1)درهم
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (0 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

يوليوز)))0))تحت رقم)831778.
498I

cabinet ouda

STE HOOF HANDEL
SARL AU 

شركة ذات مسؤ لية محد دة 
ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

cabinet ouda
 AVE ABI HASSAN CHADILI 5

 RESIDENCE(EDDAI(NR ،
90010، TANGER(MAROC



18939 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

 STE HOOF HANDEL SARL AU
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي ساحة 

ابراهيم الر داني زنقة سيينا اقامة 
بتهوفن ) الطابق الثالث رقم )8 - 

0)900 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
130619

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (1(
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.HOOF HANDEL SARL AU
الأجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بصفة عامة في جميع املواد الأصدير)

 االستراد.
ساحة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
اقامة) الر داني زنقة سيينا  ابراهيم 
 -  8( الثالث رقم) الطابق  (( بتهوفن)

0)900)طنجة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:
 100 (: السيد العن�شي عبد االله)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
االله) عبد  العن�شي  السيد 
عنوانه)ا))حي مبر كة)5)زنقة)7))رقم)

39 90010)طنجة املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
االله) عبد  العن�شي  السيد 
عنوانه)ا))حي مبر كة)5)زنقة)7))رقم)

39 90010)طنجة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((0 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)57547).

499I

cabinet(aux(services(des(affaires

DANI COMPLEXE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet(aux(services(des(affaires

 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

DANI COMPLEXE شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي فصر ا الد 
زهراء ع ص ز ارفود - 00))5 ارفود 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16(97

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (01

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 DANI (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.COMPLEXE

اسأغال5) (: غرض الشركة بإيجاز)

املالعب الرياضية

بيع االالت  تجهيزات الرياضية

مقهى.

فصر) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

 5((00 (- ع ص ز ارفود) ا الد زهراء)

ارفود املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: انصاري) جما5  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) انصاري  جما5  السيد 
)18)شارع موالي اسماعيل حي) رقم)

املسيرة ارفود)00))5)ارفود املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) انصاري  جما5  السيد 
)18)شارع موالي اسماعيل حي) رقم)

املسيرة ارفود)00))5)ارفود املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بأاريخ) بالرشيدية  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)97)16.

500I

FIDUCIAIRE LA VIE ECONOMIQUE

تيكيت بلومبيي
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LA VIE

ECONOMIQUE

 APT(N°2 BD(PRINCE(MY

 ABDELLAH LOT DRISSIA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

تيكيت بلومبيي شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار 

الخدير الجديد رقم 3) تسلطانت 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1(9081

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (01

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
:)تيكيت) اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها)

بلومبيي.
اشغا5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عمومية مأنوعة ا  انشاءات.
د ار) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
تسلطانت) ((3 رقم) الجديد  الخدير 

مراكش)-)40000)مراكش املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: السيد عبد هللا الغنيمي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد عبد هللا الغنيمي عنوانه)ا))
تسلطانت) الجديد  الخدير  د ار 

40000)مراكش املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا الغنيمي عنوانه)ا))
تسلطانت) الجديد  الخدير  د ار 

40000)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((0 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139600.
501I

STE LMK SAGIYA COMPANY SARL AU

 STE LMK SAGIYA
COMPANY

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE LMK SAGIYA COMPANY
SARL AU

 LOITISSEMENT 707 LE
 NOMBRE DE SA TERRE

 647 LAAYOUNE ، 70000،
LAAYOUNE MAROC

 STE LMK SAGIYA COMPANY
شركة ذات مسؤ لية محد دة
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 ذات الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي 
 LOTISSEMENT 707 LE

 NOMBRE(DE(SA(TERRE 647
 LAAYOUNE - 70000 Laayoune

Maroc
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
4(6(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((5
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.LMK SAGIYA COMPANY
جميع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعدات  تعما5 الأطوير.
الخراطة  الطحن) تعما5 
 التركيب  امليكانيكية  الهيدر ليكية)

 جميع األعما5
الزراعية) اآلالت  إصالح 

 امليكانيكية.
النجارة  الخشب) تعما5 

.PVC(األملنيوم  الـ 
جميع مهام الطباعة.

كل تعما5 الدهان.
تعما5 الأنظيف  الصيانة.

الكمبيوتر) شبكات  تركيب 
 الهاتف.

توريد  تركيب معدات اإلشارات)
 جميع تنواع اإلشارات  الرياح  

الهواء) تكييف  تجهزة  تركيب 
 الهاتف  االتصاالت.

تركيب محطات محوالت الأوزيع.
الهندسة  الخدمات الرقمية.

(: االجأماعي) املقر  عنوان 
 LOTISSEMENT 707 LE NOMBRE
 DE SA TERRE 647 LAAYOUNE -

.70000(Laayoune(Maroc

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)
درهم،)مقسم كالأالي:

ابدادي) امبارك  محمد  السيد 
درهم) (1.000 بقيمة) حصة  (100  :

للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
ابدادي) امبارك  محمد  السيد 
زنقة  اد) القدس  حي  عنوانه)ا))
العيون) (70 رقم) الحمراء) الساقية 

70000)العيون املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
ابدادي) امبارك  محمد  السيد 
زنقة  اد) القدس  حي  عنوانه)ا))
العيون) (70 رقم) الحمراء) الساقية 

70000)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
09)غشت) االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)485).
50(I

ائأمائية املحاسبة

BR SOLAR MOROCCO
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

ائأمائية املحاسبة
شارع تبي الحسن الشادلي اقامة 
شبوط رقم 14 ، 90000، طنجة 

املغرب
BR SOLAR MOROCCO شركة 
ذات املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع تبي 
الحسن الشادلي اقامة شبوط رقم 

14 - 90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1(4531

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
املؤرخ في)1))يوليوز)))0))تقرر حل)
 BR شركة ذات املسؤ لية املحد دة)
SOLAR MOROCCO)مبلغ رتسمالها)
مقرها) درهم  عنوان  (100.000

اإلجأماعي شارع تبي الحسن الشادلي)
 90000  -  14 رقم) شبوط  اقامة 
:)قرار الجمع) طنجة املغرب نتيجة 5)

العام اإلسأثنائي.
  حدد مقر الأصفية ب شارع تبي)
رقم) شبوط  اقامة  الشادلي  الحسن 

14 - 90000)طنجة املغرب.)
  عين:

بوعدي) السالم  عبد  السيد)ة))
 3(000 بوجيبار) حي   عنوانه)ا))
)ة)) كمصفي) املغرب  الحسيمة 

للشركة.
الحد د) اإلقأضاء) ) عند 
املخولة) الصالحيات  على  املفر ضة 
تبليغ) املخابرة  محل  محل  لهم 
بالأصفية) العقود  الوثائق املأعلقة 
اقامة) الشادلي  الحسن  تبي  شارع  (:

شبوط رقم)14
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (0( بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)57034).
503I

ائأمائية املحاسبة

BRUXIMMOB
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائأمائية املحاسبة
شارع تبي الحسن الشادلي اقامة 
شبوط رقم 14 ، 90000، طنجة 

املغرب
BRUXIMMOB شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد)في طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي زنقة عبد 
الرحمان بن ت ف اقامة داليا - 

90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.(9439

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر حل) ((0(( 09)مارس) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)
 BRUXIMMOB الوحيد) الشريك 
مبلغ رتسمالها)10.000)درهم  عنوان)

مقرها اإلجأماعي زنقة عبد الرحمان)
90000)طنجة) بن ت ف اقامة داليا)-)
الشريك) قرار  (: (5 نتيجة  املغرب 

الوحيد.
زنقة) ب  الأصفية  مقر  حدد    
(- عبد الرحمان بن ت ف اقامة داليا)

90000)طنجة املغرب.)
  عين:

تيوب) بن  ناصر  السيد)ة))
 6(000  5 رقم) (1( زنقة)  عنوانه)ا))
ناضور املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحد د) اإلقأضاء) ) عند 
املخولة) الصالحيات  على  املفر ضة 
تبليغ) املخابرة  محل  محل  لهم 
بالأصفية) العقود  الوثائق املأعلقة 
زنقة عبد الرحمان بن ت ف اقامة) (:

داليا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تبريل) (14 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)814)5).
504I

Global Infobel

STE AIR SOLAR
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

قفل الأصفية
Global Infobel

 N°95 3 émé(étage(lotissement
alhouda ، 8000، Agadir(Maroc

STE AIR SOLAR شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 15 
بلوك 1 شارع عبد هللا براهيم ايت 
ملو5 ايت ملو5 80000 انزكان 

املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.18163

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تقرر) ((0(( مارس) (14 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (STE AIR SOLAR حل)
رتسمالها) مبلغ  املحد دة  املسؤ لية 
مقرها) درهم  عنوان  (100.000
شارع) (1 بلوك) (15 رقم) اإلجأماعي 
ايت) ملو5  ايت  براهيم  هللا  عبد 
نتيجة) املغرب  انزكان  (80000 ملو5)
عن) املأأالية  العجز  اللخسائر 

االسأمرار.
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  عين:

الوجاجي) حسن  السيد)ة))

تجزئة) (11 رقم) (5 بلوك)  عنوانه)ا))

ايت ملو5) (80000 الفأح ايت ملو5)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)

رقم) ))0)) في  مارس) (14 بأاريخ)

براهيم) هللا  عبد  شارع  (1 بلوك) (15

انزكان) (80000 ايت ملو5 ايت ملو5)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تبريل) (08 بأاريخ) بانزكان  االبأدائية 

))0))تحت رقم)1414.

505I

Global Infobel

STE SOVOTECH
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

قفل الأصفية

Global Infobel

 N°95 3 émé(étage(lotissement

alhouda ، 8000، Agadir(Maroc

STE SOVOTECH شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي : مجمع 

الوردة عمارة رقم 9 دشيرة الجهادية 

انزكان 80000 انزكان املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.16177

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تقرر) ((019 مارس) (19 في) املؤرخ 

شركة ذات) (STE SOVOTECH حل)

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

 100.000 رتسمالها) مبلغ  الوحيد 

اإلجأماعي) مقرها  درهم  عنوان 

دشيرة) (9 رقم) عمارة  الوردة  مجمع 

انزكان) (80000 انزكان) الجهادية 

املأوالية) اللخساىر  نتيجة  املغرب 

 العجز عن االسأمرار.

  عين:
 RACHID السيد)ة))
 ( بلوك) BOUROUAIS) عنوانه)ا))
رقم)66)قصبة ايت ملو5)80000)ايت)

ملو5 املغرب كمصفي))ة))للشركة.
  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)
مجمع) 019)) في  مارس) (19 بأاريخ)
الوردة عمارة رقم)9)دشيرة الجهادية)

انزكان)80000)انزكان املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( االبأدائية بانزكان بأاريخ)

))0))تحت رقم)1408.
506I

ائأمانية الكونفونابل

إمباس
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

قفل الأصفية

ائأمانية الكونفونابل
شارع تنتسرابي شقة رقم 9 مدينة 

الجديدة مكناس ، 50000، مكناس 
املغرب

إمباس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 
4071 شارع84  جه عر س - 

50040 مكناس املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.(9785

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تقرر) ((0(1 نونبر) (04 في) املؤرخ 
املسؤ لية) ذات  شركة  إمباس  حل 
 10.000 رتسمالها) مبلغ  املحد دة 
درهم  عنوان مقرها اإلجأماعي رقم)
4071)شارع84) جه عر س)-)50040 
مكناس املغرب نتيجة ألزمة القطاع.

  عين:
الدريعي) جما5  السيد)ة))
 عنوانه)ا))درب الشريشرة حي االمل)
مكناس املغرب) (50000 سيدي عمر)

كمصفي))ة))للشركة.
  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)
بأاريخ)04)نونبر)1)0)) في رقم)4071 
(- مكناس) عر س  شارع84) جه 

50040)مكناس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) ((5 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

1)0))تحت رقم)395.

507I

KAMAR BENOUNA

HRN HOLDING ش م م
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
HRN HOLDING ش م م شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 7 اقامة 

رامي زنقة سبأة الطابق الثاني مكأب 
رقم 8 - 0100) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
556045

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (09
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 HRN (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

HOLDING)ش م م.
موضوع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشركة في كل من املغرب  في الخارج)
الشركات) جميع  في  املساهمة  (-

املالية الصناعية  الأجارية
املساهمات) ادارة  تنضيم  (-

املدكورة)
الهيئات) جميع  في  املساهمة  (-

االدارية)
-)ادارة القيم العقارية اة الصادرة)

عن االشخاص املعنوين.
اقامة) (7 (: عنوان املقر االجأماعي)
رامي زنقة سبأة الطابق الثاني مكأب)
رقم)8 - 0100))الدارالبيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)
درهم،)مقسم كالأالي:

(: السقاط) طارق  محمد  السيد 
500)بقيمة)100)درهم.

 500 (: السقاط) هناء) السيدة 
بقيمة)100)درهم.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

السقاط) طارق  محمد  السيد 
تجزئة) كونزي  زنقة  (4 عنوانه)ا))
 (0180 الدئاب) عين  ملشيشيا 

الدارالبيضاء)املغرب.
السقاط عنوانه)ا)) السيدة هناء)
عين) تجزئة ملشيشيا  كونزي  زنقة  (4
الدئاب)0180))الدارالبيضاء)املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السقاط) طارق  محمد  السيد 
تجزئة) كونزي  زنقة  (4 عنوانه)ا))
 (0180 الدئاب) عين  ملشيشيا 

الدارالبيضاء)املغرب
السقاط عنوانه)ا)) السيدة هناء)
عين) تجزئة ملشيشيا  كونزي  زنقة  (4
الدئاب)0180))الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838474.
508I

AMJ MANAGEMENT

DGCASH Sarl
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة االردن اقامة يامنة ) الطابق 
اال 5 رقم 30 طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب
DGCASH Sarl شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي 104 
بشارع الحسن الثاني املحل ب 
طنجة - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.104907
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بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) 08)غشت) املؤرخ في)
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 
رتسمالها) مبلغ  (DGCASH Sarl
مقرها) درهم  عنوان  (100.000
اإلجأماعي)104)بشارع الحسن الثاني)
طنجة) (90000 (- طنجة) ب  املحل 
املغرب نتيجة 5):)شركة بد ن نشاط..

 104 ب) الأصفية  مقر  حدد    
بشارع الحسن الثاني املحل ب طنجة)

- 90000)طنجة املغرب.)
  عين:

السيد)ة))امين اشنافي  عنوانه)ا))
زنقة) السراق  عوينت  السالم  حي 
60050.) جدة) 157) جدة) رقم) (11

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((1 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)57559).

509I

ALTERNATIVES(AUDIT(&(EXPERTISE

 LAYLA DESIGN
D›INTERIEUR

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ALTERNATIVES(AUDIT &
EXPERTISE

شارع السالم طابق 6 رقم 14 ، 
90000، طنجة املغرب

 LAYLA DESIGN D’INTERIEUR
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي 5،شارع 

يوسف ابن تشفين الطابق ) الشقة 
3 طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
130657

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (01

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 LAYLA(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.DESIGN D’INTERIEUR

-تنشطة) (: بإيجاز) غرض الشركة 

الأصميم الداخلي.

-تجديد املباني  البناء.

-شراء) 2يع األثاث  مواد البناء.

-اسأيراد  تصدير معدات تصنيع)

األثاث..

5،شارع) (: عنوان املقر االجأماعي)

يوسف ابن تشفين الطابق)))الشقة)

3)طنجة)-)90000)طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

100)حصة) (: السيدة ليلى لكفو5)

بقيمة)1.000)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

 1 السيدة ليلى لكفو5 عنوانه)ا))

زنقة الحسن بن  زان)90000)طنجة)

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

 1 السيدة ليلى لكفو5 عنوانه)ا))

زنقة الحسن بن  زان)90000)طنجة)

مغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((1 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)74)10.

510I

ز 2ير بوتغماس

Ste CHAYEE

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

قفل الأصفية

ز 2ير بوتغماس

اكنو5 املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب

Ste CHAYEE شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي : 374 حي 

السعادة تازة - 35000 تازة املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.4747

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تقرر حل) 10)غشت) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤ لية) (Ste CHAYEE

محد دة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

درهم  عنوان) (100.000 رتسمالها)

السعادة) حي  (374 مقرها اإلجأماعي)

نتيجة) املغرب  تازة  (35000 (- تازة)

النعدام املرد دية.

  عين:

السيد)ة))محمد  ادي  عنوانه)ا))

تازاة) (35000 حي السعادة تازة) (374

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)

374)حي) ))0)) في) 10)غشت) بأاريخ)

السعادة تازة)-)35000)تازة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((1 بأاريخ) بأازة  االبأدائية 

))0))تحت رقم)450.

511I

مكأب الدراسات القانونية  الجبائية

 MEGA COMPETENCES
GROUP PRIVEE
إعالن مأعدد القرارات

CASABLANCA MAROC ،(0040
 MEGA COMPETENCES GROUP

PRIVEE »شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة«

 عنوان مقرها االجأماعي: 57 شارع 
عبد املومن زنقة املستشفيات 

إقامة الهادي مدخل ت- س - 0000) 
الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.160485
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
تم اتخاذ) ((0(( 07)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
على) ينص  الذي  (:1- رقم) قرار 
مايلي:)-)املوافقة على عقد ادماج بين)
 MEGA COMPETENCES شركة)
 MEGA GROUP PRIVEE) شركة)
COMPETENCES EDUCATION
عن طريق إيراد عيني صاف بما قدره)
طرف) من  درهم  (10.000.000،00
 MEGA COMPETENCES شركة)
املدمجة)) )الشركة  (EDUCATION
 MEGA COMPETENCES الى شركة)
)الشركة) (GROUP PRIVEE

الدامجة).
قرار رقم)-):)الذي ينص على مايلي:)
االجأماعي) الرتسما5  من  الرفع  (-
درهم) (1.500.000،00 من) للشركة 

الى)10.000.000،00)درهم.
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
بند رقم)-1:)الذي ينص على مايلي:)

املوافقة على عقد ادماج الشركة
على) ينص  الذي  (:(- رقم) بند 
مايلي:)الرفع من الرتسما5 االجأماعي)

للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)837540.

51(I
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مكأب الدراسات القانونية  الجبائية

 MEGA COMPETENCES
EDUCATION

إعالن مأعدد القرارات

CASABLANCA MAROC ،(0040
 MEGA COMPETENCES
EDUCATION »شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة«
 عنوان مقرها االجأماعي: توين 

سانتر،تور يست، الطابق 16 تقاطع 
شارع الزرقطوني  شارع املسيرة - 

0000) الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.(00947

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
تم اتخاذ) ((0(( 07)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
على) ينص  الذي  (:1- رقم) قرار 
مايلي:)-)املوافقة على عقد ادماج بين)
 MEGA COMPETENCES شركة)
 MEGA GROUP PRIVEE) شركة)
 COMPETENCES EDUCATION
عن طريق إيراد عيني صاف بما قدره)
طرف) من  10.000.000،00درهم 
 MEGA COMPETENCES شركة)
املدمجة)) )الشركة  (EDUCATION
 MEGA COMPETENCES الى شركة)
)الشركة) (GROUP PRIVEE

الدامجة).
على) ينص  الذي  (:(- رقم) قرار 
 MEGA(مايلي:)-)الحل املسبق لشركة
 COMPETENCES EDUCATION

د ن تصفيتها)
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
بند رقم)-1:)الذي ينص على مايلي:)

ملوافقة على عقد ادماج الشركة
بند رقم)-):)الذي ينص على مايلي:)

الحل املسبق للشركة د ن تصفيتها
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)837541.

513I

PIANELLA

PIANELLA
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

PIANELLA

77 شارع محمد سميحة الطابق 

10 الشقة رقم 57 ، 0090)، الدار 

البيضاء املغرب

PIANELLA شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 77 شارع 

محمد سميحة الطابق 10 الشقة 

رقم 57 - 0090) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556159

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (14

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.PIANELLA

النعاش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاري.

77)شارع) عنوان املقر االجأماعي):)

الشقة) (10 الطابق) سميحة  محمد 

البيضاء) الدار  ((0090  -  57 رقم)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

500)حصة) (: السيد محمد همام)

بقيمة)100)درهم للحصة.

السيدة نعيمة بيصر):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) همام  محمد  السيد 

سيدي عثمان حي النور مجموعة س)
زنقة)5)رقم)30 0700))الدار البيضاء)

املغرب.

عنوانه)ا)) بيصر  نعيمة  السيدة 

سيدي عثمان حي النور01)مجموعة)

الدار) ((0700  30 رقم) (5 زنقة) س 

البيضاء)املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) همام  محمد  السيد 

سيدي عثمان حي النور مجموعة س)
زنقة)5)رقم)30 0700))الدار البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838633.

514I

ASMAA MEDIA GROUP

BEST HOUSE REALITY
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب الر مي بلوك 39 الرقم 

0) البرنو�شي البيضاء، 0000)، 

البيضاء املغرب

BEST HOUSE REALITY شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 1شارع 

الغوتا اقامة الياسمين رقم ب 196 

سيدي مومن - - البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

554(55

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (((

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 BEST (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.HOUSE REALITY

التر يج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للعقار

تعما5 البناء) التشييد.

1شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

 196 الغوتا اقامة الياسمين رقم ب)

سيدي مومن)-)-)البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد ايوب مجد):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مجد  ايوب  السيد 

البيضاء)-)البيضاء)املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مجد  ايوب  السيد 

البيضاء)-)البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)95)836.

515I

CABINET KOLINZ CONSEILS SARL

ZIAD FASHION
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET KOLINZ CONSEILS

SARL

 RUE ABOUDARDAE

 RESIDENCE(BOUCHRA 1

 ETAGE(N°21 ، 90000، TANGER

MAROC

ZIAD FASHION شركة ذات 

مسؤ لية محد دة
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 ذات الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

االمل زنقة الشهيد الخضر بن عبد 
العزيز رقم 44) - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
130659

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (01
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 ZIAD (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.FASHION
غرض الشركة بإيجاز):)النسيج.

تجزئة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
االمل زنقة الشهيد الخضر بن عبد)
طنجة) (90000  -  (44 رقم) العزيز 

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: حلحو5) فوزية  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيدة فوزية حلحو5 عنوانه)ا))
 ( املجمع الحسني اقامة ريم الطابق)

رقم))1 90000)طنجة املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيدة فوزية حلحو5 عنوانه)ا))
 ( املجمع الحسني اقامة ريم الطابق)

رقم))1 90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((1 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)76)10.

516I

االتقان للحسابات

MEGALOG

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

االتقان للحسابات

)14 شارع مراكش الطابق الثاني 

رقم 5 ، 000)6، الناظور املغرب

MEGALOG شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي 

بوشواف زنقة 13 رقم 7 الناضور - 

000)6 الناضور املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.6189

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

))0))تقرر حل) )1)شتنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)

مبلغ) (MEGALOG الوحيد) الشريك 

درهم  عنوان) (1.000.000 رتسمالها)

مقرها اإلجأماعي حي بوشواف زنقة)

13)رقم)7)الناضور)-)000)6)الناضور)

املغرب نتيجة 5):)مشاكل مأنوعة.

حي) ب  الأصفية  مقر  حدد    

(- الناضور) (7 رقم) (13 بوشواف زنقة)

000)6)الناضور املغرب.)

  عين:

الزرهوني) هشام  السيد)ة))

 عنوانه)ا))حي بوشواف زنقة)48)رقم)

0))الناضور)000)6)الناضور املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور بأاريخ)19)شتنبر)

))0))تحت رقم)4399.

517I

AFRODITA

STE ALTAN SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

AFRODITA
 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

STE ALTAN SARL شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة
)في طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي مركز 
NREA شارع األمير  لي العهد قم 

183 الطابق األر�شي محل رقم 13 - 
90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.39(71
الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر) ((0(( يوليوز) ((5 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤ لية املحد دة)
رتسمالها) مبلغ  (STE ALTAN SARL
مقرها) درهم  عنوان  (10.000
شارع األمير) (NREA اإلجأماعي مركز)
األر�شي) الطابق  (183 قم) العهد   لي 
محل رقم)13 - 90000)طنجة املغرب)

نتيجة 5):)إيقاف نشاط الشركة.
مركز) ب  الأصفية  مقر  حدد    
قم) العهد  األمير  لي  شارع  (NREA
 -  13 الطابق األر�شي محل رقم) (183

90000)طنجة املغرب.)
  عين:

ميوالس) تلنيا  تنطونيو  السيد)ة))
 DEL PI حي) مطار    عنوانه)ا))
408304))برشلونة إسبانيا كمصفي)

)ة))للشركة.
الحد د) اإلقأضاء) ) عند 
املخولة) الصالحيات  على  املفر ضة 
تبليغ) املخابرة  محل  محل  لهم 
بالأصفية) العقود  الوثائق املأعلقة 
NREA)شارع األمير  لي العهد) :)مركز)
قم)183)الطابق األر�شي محل رقم)13
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (19 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم))5750).
518I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 SOCIETE ZMIMET FROID
SARL AU

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL
 BD MED V ROUTE DE
 FES-TAOUNATE( ،( 34000،

TAOUNATE MAROC
 SOCIETE ZMIMET FROID
مسؤ لية) ذات  شركة  (SARL AU

محد دة ذات الشريك الوحيد
عين) االجأماعي  مقرها  عنوان    
 34000 (- تا نات) املركز  عائشة 

تا نات.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري)
.1975

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
املؤرخ في)31)غشت)))0))تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات مسؤ لية محد دة ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤ لية) إلى) الوحيد«)

املحد دة«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((( االبأدائية بأا نات بأاريخ)

))0))تحت رقم)488.
519I

املغتي سعيدة

بافاص
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

املغتي سعيدة
17 زنقة شنكيط شقة 4 ص.ب 

61) الراشدية ، 000)5، الراشدية 
املغرب

بافاص شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة)في طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي كراج برقم 
48 تجزئة تافياللت الرشيدية - 

000)5 الرشيدية املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.13957
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بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تقرر حل) ((0(( يونيو) ((( املؤرخ في)

املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 

 100.000 رتسمالها) مبلغ  بافاص 

درهم  عنوان مقرها اإلجأماعي كراج)

برقم)48)تجزئة تافياللت الرشيدية)-)

(: الرشيدية املغرب نتيجة 5) (5(000

لم تزا 5 اي نشاط مند تاسيسها.

كراج) ب  الأصفية  مقر  حدد    

برقم)48)تجزئة تافياللت الرشيدية)-)

000)5)الرشيدية املغرب.)

  عين:

عد ) بن  محمد  السيد)ة))

تجزئة تلفياللت) (48 رقم)  عنوانه)ا))

الرشيدية املغرب) (5(000 الرشيدية)

كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (0 بأاريخ) بالرشيدية  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)813.

5(0I

SWIFT ASSISTANCE

ALTONET
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

SWIFT ASSISTANCE

تجزئة الخير الرقم 356 حي.الخير 

ح ي م الر2اط ، 0)101، الر2اط 

املغرب

ALTONET شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 LOCAL عنوان مقرها اإلجأماعي 

 N° 3 SIS(COTE(MOSQUEE

 SAFAE 6 AVENUE(ARIHA

LAAYAYDA(SALE - 11016 سال 

املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(6501

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( شتنبر) (08 في) املؤرخ 

املصادقة على):

خأيم) سعيد  )ة)) السيد) تفويت 

500)حصة اجأماعية من تصل)500 

حصة لفائدة السيد))ة))عبد الحميد)

ايت اها بأاريخ)19)يناير)0)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) ((0 بأاريخ) بسال  االبأدائية 

))0))تحت رقم)39631.

5(1I

SWIFT ASSISTANCE

ALTONET

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تعيين مسير جديد للشركة

SWIFT ASSISTANCE

تجزئة الخير الرقم 356 حي.الخير 

ح ي م الر2اط ، 0)101، الر2اط 

املغرب

ALTONET شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 LOCAL عنوان مقرها اإلجأماعي 

 N° 3 SIS(COTE(MOSQUEE

 SAFAE 6 AVENUE(ARIHA

LAAYAYDA(SALE - 11016 سال 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(6501

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تم تعيين) 08)شتنبر) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

الكحيلي محمد كمسير  حيد

تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((0 بأاريخ) بسال  االبأدائية 

))0))تحت رقم)39631.

5((I

FIDUCIAIRE CHEMS

MAGIC PLANCHER
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

رفع رتسما5 الشركة

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM 11 LOT(EL(HANSALI(R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

MAGIC PLANCHER شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي عين 
بريدية 8 د ار ملعاكلة جماعة سيدي 

يحيى زعير تمارة - 000)1 تمارة 
املغرب.

رفع رتسما5 الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.130169
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تم) ((0(( غشت) (13 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما5  رفع 
«900.000)درهم«)تي من)»100.000 
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
ت ) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((1 بأاريخ) بأمارة  االبأدائية 

))0))تحت رقم)8935.

5(3I

HORICOM

HEB SMAR TRV
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تغيير تسمية الشركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
HEB SMAR TRV شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها االجأماعي تجزئة 
الشهدية 5 تس ) جنوب تجزئة 
املنصور - 50000 مكناس املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

46531

)بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

املؤرخ في)01)شتنبر)))0))تم تغيير)

 HEB SMAR«(تسمية الشركة من

 GROUPE SCOLAIRE«(إلى(»TRV

.»PRIVE FUTURE MAKERS

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((( بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3455.

5(4I

VERSELIA

VERSELIA
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

VERSELIA

77 شارع محمد سميحة الطابق 

10 الشقة رقم 57 ، 0090)، الدار 

البيضاء املغرب

VERSELIA شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 77 شارع 

محمد سميحة الطابق 10 الشقة 

رقم 57 - 0090) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556157

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (14

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.VERSELIA

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

77)شارع) عنوان املقر االجأماعي):)

الشقة) (10 الطابق) سميحة  محمد 

البيضاء) الدار  ((0090  -  57 رقم)

املغرب.
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تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)
درهم،)مقسم كالأالي:

500)حصة) (: السيد محمد همام)
بقيمة)100)درهم للحصة.

السيدة نعيمة بيصر):)500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) همام  محمد  السيد 
سيدي عثمان حي النور مجموعة س)
زنقة)5)رقم)30 0700))الدار البيضاء)

املغرب.
عنوانه)ا)) بيصر  نعيمة  السيدة 
سيدي عثمان حي النور01)مجموعة)
الدار) ((0700  30 رقم) (5 زنقة) س 

البيضاء)املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) همام  محمد  السيد 
سيدي عثمان حي النور مجموعة س)
زنقة)5)رقم)30 0700))الدار البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838634.

5(5I

FIDUCIAIRE CHEMS

MAGIC PLANCHER
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM 11 LOT(EL(HANSALI(R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

MAGIC PLANCHER شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي عين 
بريدية 8 د ار ملعاكلة جماعة سيدي 

يحيى تمارة - 000)1 تمارة املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.130169

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( غشت) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):
سعيد) محمد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (83 الحريقي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (333 تصل)
سعيد احمد بأاريخ))1)غشت)))0).
ملغاري) عمر  )ة)) السيد) تفويت 
 333 حصة اجأماعية من تصل) (83
حصة لفائدة السيد))ة))سعيد احمد)

بأاريخ))1)غشت)))0).
نجمي) خالد  )ة)) السيد) تفويت 
 334 حصة اجأماعية من تصل) (84
حصة لفائدة السيد))ة))سعيد احمد)

بأاريخ))1)غشت)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتنبر) ((1 بأاريخ) بأمارة  االبأدائية 

))0))تحت رقم)8935.
5(6I

N(M CONSEIL-SARL

ORIENTAL AUTO
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تغيير نشاط الشركة

N(M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
ORIENTAL AUTO شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها االجأماعي حي 

ريكوالريس زنقة 10) رقم 6 - 000)6 
الناظور املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.17857
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تم تغيير) ((0(( شتنبر) (1( املؤرخ في)
»امليكانيك) من) الشركة  نشاط 
-بيع االطارات بالأقسيط«) -الخراطة)
قطع) -بيع  -الخراطة) »امليكانيك) إلى)

الغيار  االطارات«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور بأاريخ))))شتنبر)

))0))تحت رقم)4431.
5(7I

االتقان للحسابات

CHADOX TRANS
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

االتقان للحسابات

)14 شارع مراكش الطابق الثاني 

رقم 5 ، 000)6، الناظور املغرب

CHADOX TRANS شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

العمران رقم 1165 قلعية سلوان 

الناضور - 000)6 الناضور املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(1583

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

))0))تقرر حل) 13)شتنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)

 CHADOX TRANS(الشريك الوحيد

درهم) (100.000 رتسمالها) مبلغ 

تجزئة) اإلجأماعي  مقرها   عنوان 

سلوان) قلعية  (1165 رقم) العمران 

املغرب) الناضور  (6(000 (- الناضور)

نتيجة 5):)مشاكل مأنوعة.

تجزئة) ب  الأصفية  مقر  حدد    

سلوان) قلعية  (1165 رقم) العمران 

الناضور)-)000)6)الناضور املغرب.)

  عين:

بولفراس) عائشة  السيد)ة))

 عنوانه)ا))حي الخطابي زنقة)33)رقم)

14)الناضور)000)6)الناضور املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور بأاريخ)19)شتنبر)

))0))تحت رقم)4400.

5(8I

CABINET HOURMANEK

OETH INVEST 
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

CABINET HOURMANEK

 IMM HICHAM AVENUE 315

 HASSAN(II(AGADIR ، 80000،

agadir maroc

 OETH INVEST شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي ساحة 

تومبل رقم 17 املعاريف الدار 

البيضاء املغرب - 000)) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

555403

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) ((5

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 OETH(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.INVEST

تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
ممو5) السريعة،) املطعمة  املطاعم 

الحفالت.

،االسأيراد  الأصدير) الأجارة)

لجميع املواد.

ساحة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

الدار) املعاريف  (17 رقم) تومبل 

الدار) (((000 (- املغرب) البيضاء)

البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد عثمان هادي):)490)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد طه السوالمي):)510)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
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الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) هادي  عثمان  السيد 
الدار) بولو  (11 رقم) عزيزي  تجزئة 
البيضاء) الدار  (((000 البيضاء)

املغرب.
عنوانه)ا)) السوالمي  طه  السيد 
الدياب) عين  عمر د  ساحل  شارع 
رقم01 000)))الدار البيضاء)املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) هادي  عثمان  السيد 
الدار) بولو  (11 رقم) عزيزي  تجزئة 
البيضاء) الدار  (((000 البيضاء)

املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)1)8375.
5(9I

cabinet(aux(services(des(affaires

 STE ENSEMBLES TRAVAUX
LUXE

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رتسما5 الشركة

cabinet(aux(services(des(affaires
 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

 ste ensembles travaux luxe
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي قصر 
العبادلة عرب صباح زيز ترفود - 

00))5 ارفود املغرب.
رفع رتسما5 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.(0(1/14993

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تم) ((0(( شتنبر) (16 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما5  رفع 
«900.000)درهم«)تي من)»100.000 
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
ت ) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بأاريخ) بالرشيدية  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)))0)/818.
530I

AAC AFRIC EXPERTISE

CAFEYE
إعالن مأعدد القرارات

AAC AFRIC EXPERTISE
 18-JET(BUSINESS(CLASS(N°16

 LOT ATTAWFIK SIDI MAAROUF
 ، 20170، CASABLANCA

MAROC
CAFEYE »شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة«
 عنوان مقرها االجأماعي: كاليفورنيا 
كولف ر سوغ اقامة 31D الطابق 

اال 5 شقة 4 بوسكورة املدينة 
الخصراء - )718) الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.411647

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
))0))تم اتخاذ) 15)يوليوز) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
بأفويت) الترخيص  الشركاء) قرر 
مجموع)00).3)حصة من السيد علي)
 CAFEYE الأازي من راسما5 شركة)
 TENOR« شركة) لفائدة  (»»SARL
البيضاء) بالدار  (RETAIL( »SARL
الأجاري5585))) تعيينها) السجل 

كشريك جديد)
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
االسأثنائي) العام  الجمع  حسب 
))0)/0/07))تقرر املصادقة) بأاريخ)
00)3حصة من السيد) على تفويت)
 TENOR شركة) لفائدة  الأازي  علي 
الشريك الجديد في راسما5) (RETAIL

CAFEYE(شركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
االسأثنائي) العام  الجمع  حسب 
تقرراالنجاز) ((0/07/(0(( بأاريخ)
الشركة) راسما5  من  للرفع  النهائي 
النقدية) املساهمة  خال5  من 

من) برفعه  1.400.000درهم  بمبلغ)
170.000درهم) الى) 100.000درهم 
7000)حصة) عن طريق انشاء) طرح)
10درهم) اسمية) بقيمة  جديدة 
درهم) (190 طرح) منح  الى  باضافة 

تودى كاملة عند االكأأاب
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
حصة) (7000 اكأأاب) خصص   قد 
جديدة لفائدة)TENOR RETAIL)بعد)
حقهم) عن  االخر ن  الشركاء) تناز5 

الأفضيلي في االكأأاب
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
الشركة) راسما5  اصبح   2الأالي 

170.000درهم
قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
قبو5 اسأقالة السيد خالد برادة من)
مهامه كمسير  تعيين مسيرين ملدة غير)
محد دة السيد محمد فريد بنسعيد)
 A(03856 رقم) لوطنيىة  ا  بطافأه 
معن) العبدال ي  مامون   السيد 

 .AA(0786(بطاقأه الوطنية رقم
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تحيين النظام االسا�شي  تعديل املواد)

1 )6) 7)من النظام االسا�شي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838586.
531I

CABINET BADREDDINE

S.N.L TRAVAUX
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما5 الشركة

CABINET BADREDDINE
79) ت مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب
S.N.L TRAVAUX شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 6 
تجزئة ترض العبدي املسار طريق 
آسفي - 40000 مراكش املغرب.

رفع رتسما5 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.47663

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تم) ((0(( شتنبر) (16 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رتسما5  رفع 
تي) درهم«) (7.000.000« قدره)
إلى) درهم«) (16.000.000« من)
(: طريق) عن  درهم«) ((3.000.000»
تر2اح ت  عال ات) ت   إدماج احأياطي 

إصدار في رتس املا5.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((3 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139688.

53(I

GLOBAL INFOBEL

STE SHINE N RIDE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL INFOBEL
 AIT(MELLOUL(AIT(MELLOUL،

80000، INZEGANE(MAROC
STE SHINE N RIDE شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

العيون رقم 36 قيسارية بوطالبي 
ايت ملو5 ايت ملو5 80000 انزكان 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
(6953

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (19
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.SHINE N RIDE
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كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الدرجات الكهر2ائية)

نشاطات السياحية.
شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
بوطالبي) قيسارية  (36 رقم) العيون 
انزكان) (80000 ايت ملو5 ايت ملو5)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
عبد ن) الرحمان  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000  :

للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عبد ن) الرحمان  عبد  السيد 
امين) اقامة  ترية  تجزئة  عنوانه)ا))
طريق عين الشقف فاس) (3 الشقة)

30000)فاس املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عبد ن) الرحمان  عبد  السيد 
امين) اقامة  ترية  تجزئة  عنوانه)ا))
طريق عين الشقف فاس) (3 الشقة)

30000)فاس املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((3 بأاريخ) بانزكان  االبأدائية 

))0))تحت رقم)1850.
533I

HORICOM

OSLO PRIVE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تعيين مسير جديد للشركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
OSLO PRIVE شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 
1  ) شارع املسيرة  لد عياد سوق 

السبت  الد النما - 3550) بني مال5 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(97

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تم تعيين) 11)غشت) املؤرخ في)

از لي) مسير جديد للشركة السيد)ة))

حسن كمسير  حيد

تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بسوق السبت ا الد النمة)

رقم) تحت  ((0(( شتنبر) (14 بأاريخ)

.304

534I

MOORE CASABLANCA

سونطر بنوماتيك إبن تاشفين
إعالن مأعدد القرارات

MOORE CASABLANCA

 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78

 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،

CASABLANCA MAROC

سونطر بنوماتيك إبن تاشفين 

سهم«
ُ
»شركة الأوصية باأل

 عنوان مقرها االجأماعي: )6 شارع 

ابن تاشفين - 50)0) الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.3((57

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

تم اتخاذ) ((0(( يونيو) (14 املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

يقرر االجأماع تمديد الغرض) مايلي:)

املؤس�شي للشركة من خال5 تضمين)

اسأيراد  توزيع) (- الأالية:) األنشطة 

تي قطع غيار من تي نوع من املركبات)

التشحيم.) مواد  اسأيراد  توزيع  (- ؛)

سريعة) سيارات  خدمة  تي  إجراء) (-

الزيت) تغيير  (، الغيار) قطع  )تغيير 

تكييف) (، التشخيص) (، الغسيل) (،

إلخ)) (، املوازاة) (، املوازنة) (، الهواء)

جميع) اسأيراد  توزيع  تركيب  (- ؛)

معدات الجراج  الورش.

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

يقرر االجأماع العام مراجعة النظام)

في) بما  (، األسا�شي للشركة  تحديثه)

ذلك جميع الأغييرات التي تم إجراؤها)

حتى) للشركة  األسا�شي  النظام  على 

النظام) اعأماد  خال5  من  (، اآلن)

األسا�شي الجديد في مجمله حيث يأم)

إلحاقه بهذه املحاضر

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

الأجارة) (- هو:) الشركة  من  الغرض 

املحلي  اسأيراد) السوق  من  كل  في 

لجميع) اإلطارات  جميع   تصدير 

النارية) املركبات  الدراجات  تنواع 

تشغيل)  السيارات  اآلالت  كذلك 

الخدمة  جميع) محطات  جميع 

اإلصالح  الصيانة  الأفكيك)  رش 
الأجميع  الأوازن)  الأجميع  إعادة 

شراء) تشغيل  تأجير  تأجير  إعادة)

بيع جميع محطات الخدمة التي لها)

نفس الغرض)،) كذلك جميع عمليات)

الأمثيل  الشحن  السمسرة املأعلقة)

باملعدات الهوائية)؛)-)جميع املعامالت)

املنقولة  العقارية  الأجارية  املالية)

املأعلقة بشكل مباشر ت  غير مباشر)

تسهل) قد  الشركة  التي  بغرض 

(، الدسأور) ؛) تطويرها) ت   توسيعها 

سواء)بمفرده ت  باالشتراك مع تطراف)

شكل) بأي  الشركات  لجميع  (، ثالثة)

العمليات) ،) جميع  األشكا5) من 

املأعلقة بشكل مباشر ت  غير مباشر)

جميع) (- تعاله.) املذكورة  باألنشطة 

الصفائح) الهياكل  تعما5  تعما5 

املعدنية  الدهان  ميكانيكا املركبات.)

-)اسأيراد  توزيع تي قطع غيار من تي)

اسأيراد  توزيع) (- املركبات.) نوع من 

مواد التشحيم.)-)قم بإجراء)تي خدمة)

(، )تغيير قطع الغيار) سيارات سريعة)

التشخيص) (، الغسيل) (، تغيير الزيت)

،)تكييف الهواء)،)املوازنة)،)الأوازي)،)

إلخ))-)اسأيراد  توزيع  تركيب جميع)

معدات الجراج  الورش.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838003.

535I

Société somicoc

شركة اماك طخادينغ
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

Société somicoc

 Rue(Abbas(mssadi(appt 2 VN

Fes، 30000، Fes(Maroc

شركة اماك طخادينغ شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 45 

سيدي حسين صفيفح قالقليين 

فاس املدينة - 30000 فاس املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.(9071

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

))0))تقرر حل) 09)شتنبر) املؤرخ في)

ذات) شركة  طخادينغ  اماك  شركة 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

 100.000 رتسمالها) مبلغ  الوحيد 

اإلجأماعي) مقرها  درهم  عنوان 

صفيفح) حسين  سيدي  (45 رقم)

قالقليين فاس املدينة)-)30000)فاس)

املغرب نتيجة لقرار الشريك الوحيد)

الشركة) تصفية  على   موافقأه 

الشركة) على  املأوالية   الخسائر 

 تاكيد عجزها عن االسأمرار.

  عين:

السيد)ة))خالد القبلي  عنوانه)ا))

ايموزار) طريق  كابي  تجزئة  ((7 رقم)

)ة)) كمصفي) املغرب  فاس  (30000

للشركة.

  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)

 45 ))0)) في رقم) شتنبر) (09 بأاريخ)

قالقليين) صفيفح  حسين  سيدي 

فاس املدينة)-)30000)فاس املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((1 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)))0)/3858.

536I

FIGENOR

HELINE-SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

توسيع نشاط الشركة)

FIGENOR

 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE ، 62000، NADOR

MAROC

HELINE-SARL شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها االجأماعي حي 

الفيض عراس بني انصار - 050)6 

الناظور املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(3609

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( شتنبر) (19 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  الأالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

للبضائع) املحلي  الد لي  النقل  (-

نيابة عن اطراف ثالثة

-)املراسلة

-)اسأيراد  تصدير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبأدائية بالناضور بأاريخ))))شتنبر)

))0))تحت رقم)4433.

537I

مور كو كومبأونس اكا نت

YRES
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

مور كو كومبأونس اكا نت

شقة 17 الطابق 4 برج منارة ) 

مدخل ا شارع عبد الكريم الخطابي 

، 40000، مراكش املغرب

YRES شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي زينيث 

بزنس سنتر زنقة مسلم تجزئة بوكار 

الطابق الثالث شقة رقم 14 باب 

دكالة مراكش - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1(9017

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (01

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

.YRES(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

ايجار) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقارات املفر شة.

زينيث) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

بزنس سنتر زنقة مسلم تجزئة بوكار)

باب) (14 رقم) شقة  الثالث  الطابق 

مراكش) (40000 (- مراكش) دكالة 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:

حصة) (50 (: السيد بوغانم سمير)

بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) ((5 (: رجاء) بلمرة  السيدة 

بقيمة)100)درهم للحصة.

5))حصة) (: السيد بوغانم يانيس)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) سمير  بوغانم  السيد 

 75015 نيفر) ديالكر ا  زنقة  (155

باريس فرنسا.

السيدة بلمرة رجاء)عنوانه)ا))155 

باريس) (75015 نيفر) ديالكر ا  زنقة 

فرنسا.

عنوانه)ا)) يانيس  بوغانم  السيد 
 75015 نيفر) ديالكر ا  زنقة  (155

باريس فرنسا.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيدة بلمرة رجاء)عنوانه)ا))155 
باريس) (75015 نيفر) ديالكر ا  زنقة 

فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (19 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)5)1395.

538I

مسأأمنة فيسكاكوم

SOTRAFAR
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

مسأأمنة فيسكاكوم
رقم 5)، زنقة املستشفى، ، 5350)، 

 ادي زم املغرب
SOTRAFAR شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
)في طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي دكان 
رقم 47، تجزئة النصر ت،  ادي زم - 

5350)  ادي زم املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.989

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تقرر حل) ((0(1 15)مارس) املؤرخ في)
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 
رتسمالها) مبلغ  (SOTRAFAR
مقرها) درهم  عنوان  (100.000,00
تجزئة) (،47 رقم) دكان  اإلجأماعي 
النصر ت،) ادي زم)-)5350)) ادي زم)
املغرب نتيجة 5):)عدم تحقيق غرض)

الشركة.
رقم) ب  الأصفية  مقر  حدد    
(- زم) سمير، ادي  بني  39،تجزئة 

5350)) ادي زم املغرب.)
  عين:

السيد)ة))فؤاد البازي  عنوانه)ا))
رقم)64))حي الوحدة بلوك ت)5350) 
 ادي زم املغرب كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بوادي زم بأاريخ)13)شتنبر)

))0))تحت رقم)))0)/81.

539I

SIGMA MANAGEMENT PRO

 KAYNA SOU OPTIQUE
SARL AU

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SIGMA MANAGEMENT PRO

..،SARL(AU ، 0

 KAYNA SOU OPTIQUE SARL

AU شركة ذات مسؤ لية محد دة 

ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

الزرقطوني 65 املحاميد مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1(9111

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (15

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

 KAYNA SOU OPTIQUE SARL

.AU

صانع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البصريات.

تجزئة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

(- مراكش) املحاميد  (65 الزرقطوني)

40000)مراكش املغرب.
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تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

(: حميدشات) سكينة  السيدة 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

حميدشات) سكينة  السيدة 

 40000 مراكش) املحاميد  عنوانه)ا))

مراكش املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

حميدشات) سكينة  السيدة 

 40000 مراكش) املحاميد  عنوانه)ا))

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((1 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139617.

540I

derkaoui ahmed

SOP AZMI SARL-AU
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

derkaoui ahmed

 hay(essalam(bloc(G(khenifra

 N 249 hay(essalam(bloc(G

 khenifra، 54000، khenifra

Maroc

SOP AZMI SARL-AU شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 774 

زنقة 37 حي الفرح - 54450 مريرت 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

4501

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(0 شتنبر) (17
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 SOP (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.AZMI SARL-AU
مفا ضة) (: غرض الشركة بإيجاز)

-اشغا5 مخألفة.
عنوان املقر االجأماعي):)رقم)774 
مريرت) (54450 (- حي الفرح) (37 زنقة)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
السيد حمزة عزمي):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) عزمي  حمزة  السيد 
 54450 37)حي الفرح) 774)زنقة) رقم)

مريرت املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عزمي  حمزة  السيد 
 54450 37)حي الفرح) 774)زنقة) رقم)

مريرت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
05)شتنبر) االبأدائية بخنيفرة بأاريخ)

))0))تحت رقم)383.
541I

ELshow broadcast solution

 ELSHOW BROADCAST
SOLUTION

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تأسيس شركة

ELshow broadcast solution
 Hay( firdaouss( N°246( -( ،

12020،(TEMARA(MAROC
 ELshow broadcast solution

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي 

الفرد س رقم 46) - 0)0)1 تمارة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

137(59

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (01

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.ELshow broadcast solution

جميع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تنشطة اإلنأاج السمعي البصري.

حي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

تمارة) (1(0(0  -  (46 الفرد س رقم)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 700 (: العفاني) عثمان  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 300 (: الفحلي) تسماء) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد عثمان العفاني عنوانه)ا))
 (3700  (9 رقم) (( حي املطالب زنقة)

زا ية الشيخ املغرب.

الفحلي عنوانه)ا)) السيدة تسماء)

حي الفرد س رقم)46) 0)0)1)تمارة)

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد عثمان العفاني عنوانه)ا))
 (3700  (9 رقم) (( حي املطالب زنقة)

زا ية الشيخ املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((0 بأاريخ) بأمارة  االبأدائية 

))0))تحت رقم)1835.

54(I

ائأمانية بوعرفة

STE ISAIME TRAVAUX
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

ائأمانية بوعرفة

رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 00)61، بوعرفة املغرب

STE ISAIME TRAVAUX شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 44 

مكرر شارع رقم 6 شارع  جدة - 

)6115 بني تاجيت املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.591

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تقرر حل) 9))غشت) املؤرخ في)

 STE(شركة ذات املسؤ لية املحد دة

رتسمالها) مبلغ  (ISAIME TRAVAUX

مقرها) درهم  عنوان  (40.000

مكرر شارع رقم) (44 اإلجأماعي رقم)

بني تاجيت) (6115( (- شارع  جدة) (6

اسأحالة تحقيق) (: املغرب نتيجة 5)

املالية) الشركة-الظرفية  اهداف 

للشركة.

 44   حدد مقر الأصفية ب رقم)

(- شارع  جدة) (6 رقم) شارع  مكرر 

)6115)بني تاجيت املغرب.)

  عين:

حسن باري  عنوانه)ا)) السيد)ة))

رقم)94)شارع  اد الذهب))6115)بني)

تاجيت املغرب كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((( بأاريخ) بفجيج  االبأدائية 

))0))تحت رقم)))0)/331.
543I

ZS(AUDIT(&(CONSULTING

COMATRAM
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

توسيع نشاط الشركة)

ZS(AUDIT & CONSULTING
 ANGLE RUE BAPAUME ET RUE
 PROVINS(N° 33 3EME(ETAGE
 N° 31 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
COMATRAM شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها االجأماعي 33 ركن 
زا ية شارع بر فانس  شارع بابوم 

الطابق الثالث الدار البيضاء - 
0000) الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.39745
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( شتنبر) (05 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  الأالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
 كيل الشحن.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (0 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)30781.
544I

EVOLUTION CONSEIL

STE R2G TRAVAUX DIVERS
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما5 الشركة

EVOLUTION CONSEIL
 complexe Alhobous immeuble

 A(N°6 1er(Etage(Majorelle
 avenue Allal El fassi Marrakech

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

 STE R(G TRAVAUX DIVERS
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 56 
ر يضات 1 ماجوريل مراكش - 

40000 مراكش املغرب.
رفع رتسما5 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.68739

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تم) ((0(( شتنبر) (08 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما5  رفع 
 80.000« تي من) درهم«) (600.000»
عن) درهم«) (680.000« إلى) درهم«)
رفع القيمة اإلسمية لألسهم) (: طريق)

املوجودة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (07 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139713.
545I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

مرابطي 3 اوطو ايكول
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE
 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
مرابطي 3 ا طو ايكو5 شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 

413 تجزئة النماء الزنقة 7 املسيرة 
بنسودة فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
739(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (05
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها):)مرابطي)

3)ا طو ايكو5.

مدرسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تعليم السياقة.

الرقم) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

املسيرة) (7 الزنقة) تجزئة النماء) (413

بنسودة فاس)-)30000)فاس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: لحسن) مرابطي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: دحماني) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد مرابطي لحسن عنوانه)ا))
ظهر) الد لة  تجزئة  (6 زنقة) ((1

الخميس)30000)فاس املغرب.

السيد يوسف دحماني عنوانه)ا))

حي) املسأقبل  تجزئة  (941 الرقم)

املسيرة فاس)30000)فاس املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد مرابطي لحسن عنوانه)ا))
ظهر) الد لة  تجزئة  (6 زنقة) ((1

الخميس)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((3 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)))39.

546I

املقفلجي علي

 TRANSF DINERO

HERMANOS
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املقفلجي علي

قيسارية الوحدة الطابق الثاني رقم 

املكأب 10 ، 93000، تطوان املغرب

Transf dinero hermanos شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي ش. محمد 

املرير رقم 6 - 93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3((11

 18 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى 

القانون) إعداد  تم  ((0(( غشت)

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 Transf(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.dinero hermanos

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االموا5.

عنوان املقر االجأماعي):)ش.)محمد)

املرير رقم)6 - 93000)تطوان املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:

 100 (: اجبار) صابرين  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيدة صابرين اجبار عنوانه)ا))

 ( ش محمد املرير مجموعة البلدية)

رقم)14 93000)تطوان املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) اجبار  صابرين  السيد 

 ( ش محمد املرير مجموعة البلدية)

رقم)14 93000)تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بأطوان بأاريخ)-)تحت رقم)

.-

547I
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CONSULTATION ET SERVICES

SG COM
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CONSULTATION ET SERVICES

 CASABLANCA, 549BD(ABA

 CHOUAIB(DOUKALI(DRISSIA 2

 ETG 1 ، 20500، CASABLANCA

MAROC

SG COM شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي 13 تجزئة 

) عمارة U إقامة رياض الحديقة 

سيدي مومن - 0500) 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.304(87

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

املؤرخ في)05)يوليوز)))0))تقرر حل)

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)

مبلغ) (SG COM الوحيد) الشريك 
درهم  عنوان) (100.000 رتسمالها)

))عمارة) 13)تجزئة) مقرها اإلجأماعي)

سيدي) الحديقة  رياض  إقامة  (U

مومن)-)0500))الدار البيضاء)املغرب)

النهائي) الأوقف  نتيجة 5):)-)

لعدم) الشركة  تزا له  التي  لنشاط 

تحقيق موضوعها االجأماعي.

  حدد مقر الأصفية ب)13)تجزئة)

الحديقة) رياض  إقامة  (U عمارة) ((

سيدي مومن)-)0500))الدار البيضاء)

املغرب.)

  عين:

كرا  عنوانه)ا)) سهام  السيد)ة))
رقم) (14 عمارة) (5 زنقة) (( الساملية)

املغرب) البيضاء) الدار  ((0500  5

كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)836745.
548I

CONSULTATION ET SERVICES

NB IMMO
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CONSULTATION ET SERVICES
 CASABLANCA, 549BD(ABA

 CHOUAIB(DOUKALI(DRISSIA 2
 ETG 1 ، 20500، CASABLANCA

MAROC
NB IMMO شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

سمية عمارة )8 الطابق 4 رقم 16 - 
0500) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.430049
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
املؤرخ في)1))يوليوز)))0))تقرر حل)
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)
مبلغ) (NB IMMO الوحيد) الشريك 
درهم  عنوان) (100.000 رتسمالها)
مقرها اإلجأماعي زنقة سمية عمارة)
)8)الطابق)4)رقم)16 - 0500))الدار)

البيضاء)املغرب نتيجة 5):)-)
تزا له) التي  لنشاط  النهائي  الأوقف 
موضوعها) تحقيق  لعدم  الشركة 

االجأماعي.
زنقة) ب  الأصفية  مقر  حدد    
 -  16 4)رقم) )8)الطابق) سمية عمارة)

0500))الدار البيضاء)املغرب.)
  عين:

السيد)ة))عأيقة بلياكو  عنوانه)ا))
املحمدية) ((0500  549 الكولين رقم)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)836977.

549I

CASA CERAMIQUE

CASA CERAMIQUE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تغيير تسمية الشركة

CASA CERAMIQUE
 CASABLANCA. casablanca،
20000، Casablanca(MAROC
casa ceramique شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 fadane عنوان مقرها االجأماعي 

 El(kbir(km 12 LISSASFA
 MEDIOUNA CASABLANCA
.20000 Casablanca(MAROC

تغيير تسمية الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

4184(9
)بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تم) ((0(1 دجنبر) (07 في) املؤرخ 
 casa« من) الشركة  تسمية  تغيير 
.»Click Ceramic«(إلى(»ceramique

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

دجنبر)1)0))تحت رقم)806445.

550I

FIDUNIVERSEL

GROUPE SM
إعالن مأعدد القرارات

FIDUNIVERSEL
 AVENUE HASSAN SEGHIR 33

 CASABLANCA، 20030،
CASABLANCA MAROC

GROUPE SM »شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة ذات الشريك 

الوحيد«
 عنوان مقرها االجأماعي: 6) شارع 
مرس سلطان شقة 3 طابق 1 6) 

شارع مرس سلطان شقة 3 طابق 1 
0700) الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.551879

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
تم اتخاذ) ((0(( )0)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
الذي ينص على) (: قرار رقم اال 5)

مايلي:)قرارات  صالحيات التسير)
الذي ينص على) (: قرار رقم الثاني)
النظام) من  ((1 البند) تغير  مايلي:)

االسا�شي لشركة)
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
قرارات) (:(1 املادة) رقم  بند 
 .1 مايلي:) الذي ينص على  الشريك:)
يمارس املساهم الوحيد الصالحيات)
يجوز له في تي  قت تن) املخولة له.)
الشركة) خارج  من  شخًصا  يمنح 
لرعاية) عاًما  ت   خاًصا  تفويًضا 
،) يخضع هذا) الشؤ ن االجأماعية)
للوالية.) العادية  للقواعد  الأفويض 
).)يعبر عن إرادته بقرارات تسجل في)
في سجل مدرج) (

ً
محاضر مرتبة زمنيا

الجلسات) سجالت  شر ط  بنفس 
 يوقع عليه.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم))83858.

551I

سفيد

ETS SIDI MGUILD SNC
شركة الأضامن

حل شركة

سفيد
 N 2 RUE(ALEXANDRIA(NAPPT

 N 2 VN(MEKNES ، 50000،
MEKNES املغرب

ETS SIDI MGUILD SNC شركة 
الأضامن)في طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 818 
مكرر تجزئة عين اغبا5 - 53000 

ازر  املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.((377
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بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تقرر حل) ((0(( يونيو) ((3 املؤرخ في)
 ETS SIDI MGUILD(شركة الأضامن
درهم) (60.000 رتسمالها) مبلغ  (SNC
 818 رقم) اإلجأماعي   عنوان مقرها 
 53000 (- اغبا5) عين  تجزئة  مكرر 
في) الشركة  (: (5 نتيجة  املغرب  ازر  

ركود  توقف.
73)شقة)   حدد مقر الأصفية ب)
))املنظر الجميل)3)مكناس)-)50000 

مكناس املغرب.)
  عين:

حسناء) لعميم  السيد)ة))
 عنوانه)ا))9))تجزئة العميم احداف)
)ة)) كمصفي) املغرب  ازر   (53000

للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((0 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم)833.

55(I

FIDU ALIMTYAZ

 SOCIETE STUDY CENTER
PRIVE SARL

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن جلون 

مكاتب تشرف، مكأب 14 الطابق ) 
FES MAROC ،30000 ، فاس
 SOCIETE STUDY CENTER

PRIVE SARL شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة

 APPT 10, عنوان مقرها اإلجأماعي 
 4 EME(ETG,IMMEUBLE 14,AV
HASSAN(II, FES - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

73899

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (13

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

 SOCIETE STUDY CENTER PRIVE

.SARL

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للغات  در س الدعم  الأقوية.

 APPT (: االجأماعي) املقر  عنوان 

 10,( 4( EME( ETG,IMMEUBLE

 14,AV( HASSAN( II,( FES( -( 30000

فاس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد حسن بومليح):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: االبراهمي) السيدة فاطمة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

االبراهمي) فاطمة  السيدة 
تجزئة العنبرة) 9)س3) رقم) عنوانه)ا))

ز اغة فاس)30000)فاس املغرب.

عنوانه)ا)) بومليح  حسن  السيد 

فأوح) باب  الخمار  القايد  عقبة  (93

فاس)30000)فاس املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

االبراهمي) فاطمة  السيدة 
تجزئة العنبرة) 9)س3) رقم) عنوانه)ا))

ز اغة فاس)30000)فاس املغرب

عنوانه)ا)) بومليح  حسن  السيد 

فأوح) باب  الخمار  القايد  عقبة  (93

فاس)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((( بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3894.

553I

FIDUS FETHI

WAEL EVENTS
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUS FETHI

 RUE BIR ANZARANE HAY 79

 HASSANI(N4 2EME(ETAGE

 BERKANE ، 63300، BERKANE

maroc

WAEL EVENTS شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي قيسارية 

بنعودة زا ية زنقة السالم رقم 7 - 

63300 احفير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

8711

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((0

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 WAEL (: اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها)

.EVENTS
ممون) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حفالت  منظم األفراح

-)اسأيراد  تصدير تاجر ت   سيط

-)تاجر..

قيسارية) (: عنوان املقر االجأماعي)

 -  7 رقم) السالم  زنقة  زا ية  بنعودة 

63300)احفير املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد الفراعي عاد5):)100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) عاد5  الفراعي  السيد 

احفير) (63300 اغبا5) د ار  زيد ر 

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) عاد5  الفراعي  السيد 

احفير) (63300 اغبا5) د ار  زيد ر 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((6 بأاريخ) ببركان  االبأدائية 

))0))تحت رقم)515.

554I

مينارة فينانس جر ب

ا ش ج انفيستسمون
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

مينارة فينانس جر ب

)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

ا ش ج انفيستسمون شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي )5 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 40000 مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.71357

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تم تعيين) 0))شتنبر) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

فاضيل عثمان كمسير  حيد

تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((6 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139735.

555I
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BENZINA FIRDAOUS

STE TRAILAK SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

BENZINA FIRDAOUS

FES ، 30000، FES(MAROC

ste trailak sarl شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي عين 

سبيت املركز الرماني - 15150 

الرماني املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

399

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (1(

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 ste (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.trailak sarl

(- توريد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ممون الحفالت.

عين) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

 15150 (- الرماني) املركز  سبيت 

الرماني املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

34)حصة) (: السيد ر�شى لقد مي)

بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد سفيان لقد مي):)33)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد محسن لقد مي):)33)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) لقد مي  ر�شى  السيد 

 15150 الرماني) املركز  سبيت  عين 

الرماني املغرب.

السيد سفيان لقد مي عنوانه)ا))

 15150 الرماني) املركز  سبيت  عين 

الرماني املغرب.

السيد محسن لقد مي عنوانه)ا))

 15150 الرماني) املركز  سبيت  عين 

الرماني املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) لقد مي  ر�شى  السيد 

 15150 الرماني) املركز  سبيت  عين 

الرماني املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

17)غشت) االبأدائية بالرماني بأاريخ)

))0))تحت رقم)-.

556I

fiduciaire(dar(dmana

MOTO OUEZZANE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(dar(dmana

عمارة االحباس لالز ا ة ت3- رقم 11 

الطابق الثاني  زان عمارة االحباس 

لالز ا ة ت3- رقم 11 الطابق الثاني 

 زان، 00)16،  زان املغرب

MOTO OUEZZANE شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي العدير 

تجزئة النهضة 1 رقم 556  زان - 

00)16  زان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(003

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (13

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 MOTO(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.OUEZZANE
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
النارية+بيع  شراء) الدراجات 

الدراجات النارية.
عنوان املقر االجأماعي):)حي العدير)
(- 556) زان) رقم) (1 النهضة) تجزئة 

00)16) زان املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
1.000)حصة) (: السيد مراد زريق)

بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
حي) عنوانه)ا)) زريق  مراد  السيد 
 431 تجزئة النهضة رقم) (01 العدير)

 زان)00)16) زان املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
حي) عنوانه)ا)) زريق  مراد  السيد 
 431 تجزئة النهضة رقم) (01 العدير)

 زان)00)16) زان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((( بأاريخ) بوزان  االبأدائية 

))0))تحت رقم)3765.
557I

STE FIDUCONFIANCE

LOUBNA ACACIA
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt
 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
LOUBNA ACACIA شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 

الفأح شقة رقم 5 عمارة ب زنقة تبي 
الطيب املأنبي فاس - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

73867

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (13

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.LOUBNA ACACIA

غرض الشركة بإيجاز):)النجارة.

إقامة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

الفأح شقة رقم)5)عمارة ب زنقة تبي)

فاس) (30000 (- الطيب املأنبي فاس)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: العماري) لبنى  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) العماري  لبنى  السيدة 

عمارة ب) (5 رقم) الفأح شقة  إقامة 

زنقة تبي الطيب املأنبي فاس)30000 

فاس املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) العماري  لبنى  السيدة 

عمارة ب) (5 رقم) الفأح شقة  إقامة 

زنقة تبي الطيب املأنبي فاس)30000 

فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((1 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم))386.
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MAROC COMPTA PLUS

PAPRIKA MURCIA

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

MAROC COMPTA PLUS

55 باب الثالتاء الطابق اال 5 الشقة 

رقم ) الفقيه بن ضالح ، 00)3)، 

FKIH BEN SALAH MAROC

PAPRIKA MURCIA شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار 

الكلخة اهل املربع الطريق الوطنية 

رقم 11 - 00)3) الفقيه بن صالح 

املغرب.

تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.4(81

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( شتنبر) (08 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة))خوان انطونيو)

مارتنيز سانشيز)330)حصة اجأماعية)

حصة لفائدة السيد) (330 من تصل)

كارسيا) مارتنيز  خو�شي  خوان  )ة))

بأاريخ)08)شتنبر)))0).

تفويت السيد))ة))هشام ملكوسس)

4)حصة اجأماعية من تصل)4)حصة)

خو�شي) خوان  )ة)) السيد) لفائدة 

شتنبر) (08 بأاريخ) كارسيا  مارتنيز 

.(0((

تفويت السيد))ة))هشام ملكوسس)

3)حصة اجأماعية من تصل)3)حصة)

لفائدة السيد))ة))ادريس املريد بأاريخ)

08)شتنبر)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

بأاريخ) بن صالح  بالفقيه  االبأدائية 

)))شتنبر)))0))تحت رقم)31).

559I

MAROC COMPTA PLUS

CLERMART EPICES
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

MAROC COMPTA PLUS
55 باب الثالتاء الطابق اال 5 الشقة 
رقم ) الفقيه بن ضالح ، 00)3)، 

FKIH BEN SALAH MAROC
CLERMART EPICES شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار 

الكلخة اهل املربع الطريق الوطنية 
رقم 11 - 00)3) الفقيه بن صالح 

املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.5101

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( شتنبر) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))خوان انطونيو)
مارتنيز سانشيز)50))حصة اجأماعية)
حصة لفائدة السيد) ((50 من تصل)
كارسيا) مرتنيز  خو�شي  خوان  )ة))

بأاريخ))1)شتنبر)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
بأاريخ) بن صالح  بالفقيه  االبأدائية 

0))شتنبر)))0))تحت رقم)6)).
560I

STE FACILITY.CASH 

 STE AGRI MULTI ACTIVITES
SARL AU

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA(N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA(N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF(MAROC

 STE AGRI MULTI ACTIVITES
SARL AU شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

النسيم امللك املسمى »حميد  47« 

- جرسيف - - 35100 جرسيف 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(395

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((6

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

 AGRI MULTI ACTIVITES SARL

.AU

اشغا5) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

الري  السقي بالأنقيط)–)نظام ضخ)

الطاقة الشمسية)–)منبت.

تجزئة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

(»47 »حميد ) النسيم امللك املسمى)

جرسيف) (35100 (- (- جرسيف) (-

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بوطيب) نبيل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بوطيب  نبيل  السيد 

 35100 تجزئة ملك الهبري جرسيف)

جرسيف املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بوطيب  نبيل  السيد 

 35100 تجزئة ملك الهبري جرسيف)

جرسيف املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بجرسيف بأاريخ)14)شتنبر)

))0))تحت رقم)1390.

561I

STE FACILITY.CASH 

STE CHISDA SARL AU

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

STE FACILITY.CASH

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA(N° 13 GUERCIF

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA(N° 13 GUERCIF،

35100، GUERCIF(MAROC

STE CHISDA SARL AU شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها االجأماعي تجزئة 

الشو2ير1 رقم 73 - جرسيف - - 

35100 جرسيف املغرب.

تغيير نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1903

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تم تغيير) ((0(( يوليوز) ((6 املؤرخ في)

نشاط الشركة من)»)–)نقل البضائع)

للغير)-)تر2ية  رعاية األبقار)-)اسأيراد)

للغير) البضائع  »نقل  إلى)  تصدير«)

السيارات) تجارة  (-  طنيا  د ليا)

املسأعملة)

)-اسعاف السيارات

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بجرسيف بأاريخ)14)شتنبر)

))0))تحت رقم)1389.
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FIGET SARL

BANGLANG
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

FIGET SARL

 AV.DES(FAR(IMM(HANIAA 1,3

 EME(ETAGE(APP(N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN(MAROC

BANGLANG شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار 

ا شأام بني سعيد  اد ال  كراج رقم 

) بالطابق االر�شي - تطوان - 93000 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3(197

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (08

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.BANGLANG

اسأيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصناعة) منأجات   تصدير 

الأقليدية.

د ار) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

ا شأام بني سعيد  اد ال  كراج رقم)

))بالطابق االر�شي)-)تطوان)-)93000 

تطوان املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

حصة) (50 (: شانيون) شو  السيد 

بقيمة)1.000)درهم للحصة.

السيدة سيوك داسوم):)50)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) شانيون  شو  السيد 
سيو5) (010(3 كوريا) جمهورية 

جمهورية كوريا.

السيدة سيوك داسوم عنوانه)ا))
سيو5) (010(3 كوريا) جمهورية 

جمهورية كوريا.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) شانيون  شو  السيد 
سيو5) (010(3 كوريا) جمهورية 

جمهورية كوريا

السيدة سيوك داسوم عنوانه)ا))
سيو5) (010(3 كوريا) جمهورية 

جمهورية كوريا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((0 االبأدائية بأطوان بأاريخ)

))0))تحت رقم)1931.

563I

SBM(COMPTA(&(CONSULTING(SARL

HETMA
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

 SBM(COMPTA & CONSULTING

SARL

 61AVENUE LALLA YACOUT

 CENTRE(RIAD(ETG 1 N 60 ،

20090، CASABLANCA(MAROC

HETMA شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 6) محج 

مرس السلطان الطابق اال 5 الشقة 

3 - 0140) الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.481719

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

املؤرخ في)01)شتنبر)))0))تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

الطابق) السلطان  مرس  محج  ((6»

الدار) ((0140  -  3 الشقة) اال 5 

البيضاء)املغرب«)إلى)»9)طريق الر2اط)

الدار) ((0580 (- القديمة عين السبع)

البيضاء)املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم))83904.
564I

موثق

3A PROMOTION
إعالن مأعدد القرارات

موثق
7 شارع املعأمد ابن عباد إقامة ابن 
الخطيب بلوك ت الطابق األ 5 رقم 

36 ، 90000، طنجة املغرب
3A PROMOTION »شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة«
 عنوان مقرها االجأماعي: طنجة، 
ا ليفاريس، 47، شارع الحسن 
الثاني، رقم )) - 90000 طنجة 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.34673

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
))0))تم اتخاذ) 04)غشت) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الشركة) لفاءدة  الحصص  تفويت 

 IBIZA(العقارية
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
اسأقالة السيد عبد الجليل املرني�شي)
من) الحسيسن  العزيز  عبد   السيد 

مهامهما
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
احمد ش) االه  عبد  السيد  تعيين 

مسير  حيد
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الشركة) لفاءدة  الحصص  تفويت 

 IBIZA(العقارية
بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
اسأقالة السيد عبد الجليل املرني�شي)
من) الحسيسن  العزيز  عبد   السيد 

مهامهما
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
احمد ش) االه  عبد  السيد  تعيين 

مسير  حيد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (15 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)8566.
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 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

THE TOURISTUNION
إعالن مأعدد القرارات

 ALI(OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صند ق البريد 310 الرئيسية 
الرشيدية ، 000)5، الرشيدية 

املغرب
THE TOURISTUNION »شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة«
 عنوان مقرها االجأماعي: قصر 
مرز كة الطا س قصر مرز كة 

الطا س 000)5 الرشيدية املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.14607

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
تم اتخاذ) ((0(( 19)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت حصص السيد محمد الغاللي)
ب) محمد  انعام  للسيد  500حصة 

100)درهم للحصة الواحدة
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تحويل الشكل القانوني للشركة من)
الى) شركة ذات املسؤ لية املحد دة 
شركة ذات املسؤ لية املحد دة ذات)

الشريك الوحيد
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
درهم) (100000 السيد انعام محمد)
ب)500)حصة ب)100)درهم للحصة)

الواحدة
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الشكل القانوني للشركة شركة ذات)
الى شركة ذات) املسؤ لية املحد دة 
الشريك) ذات  املحد دة  املسؤ لية 

الوحيد.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ) بالرشيدية  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)8)8.
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ABENN(AUDIT(&(CONSEIL

 GLOBEX IMPLANT
DENTAIRE

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ABENN(AUDIT & CONSEIL
مجمع بسمة 1 ج ه1بالد ر األر�شي 
شقة 3 ، 0000)، الدار البيضاء 

املغرب
 GLOBEX IMPLANT DENTAIRE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد)في طور الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 
سمية اقامة شهرزاد 3، الطابق 

5 رقم )) النخيل - - 0000) الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.311(19
الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر) ((0(( يوليوز) (11 في) املؤرخ 
ذات مسؤ لية محد دة) حل شركة 
 GLOBEX الوحيد) الشريك  ذات 
مبلغ) (IMPLANT DENTAIRE
درهم  عنوان) (10.000 رتسمالها)
اقامة) مقرها اإلجأماعي زنقة سمية 
شهرزاد)3،)الطابق)5)رقم))))النخيل)
املغرب) البيضاء) الدار  ((0000  -  -
ر2حية) تي  عدم  جود  (: (5 نتيجة 

تجارية للشركة.
زنقة) ب  الأصفية  مقر  حدد    
 5 الطابق) (،3 شهرزاد) اقامة  سمية 
الدار) ((0000 (- (- النخيل) ((( رقم)

البيضاء)املغرب.)
  عين:

مو�شى) عاد5  ابو شرخ  السيد)ة))
كيتس) سانت  محمد  عنوانه)ا))
000)سانت كيتس  نيفيس)  نيفيس)
اتحاد سانت كيتس  نيفيس كمصفي)

)ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 
83885(- رقم) تحت  ((0(( شتنبر)

.3147(
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FATIGEST

 BOULANGERIE PAIN DE
PREMIERE QUALITE

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تأسيس شركة

FATIGEST
 RUE(EL(MOUTANABI(ETG 3 7

 APPT 5 ، 20140، CASABLANCA
MAROC

 BOULANGERIE PAIN DE
PREMIERE QUALITE شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي الرحمة ) 
نقسيم 3 عمارة ا م 40 اقامة االبرار 

1 طريق موالي نهامي دار بوعزة 
نواصر - 0660) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

554843
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) ((5
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)
 BOULANGERIE PAIN DE

.PREMIERE QUALITE
غرض الشركة بإيجاز):)مخبزة

املعجنات) منأجات  صناعة 
 املعجنات  املعكر نة.

عنوان املقر االجأماعي):)الرحمة)) 
نقسيم)3)عمارة ا م)40)اقامة االبرار)1 

طريق موالي نهامي دار بوعزة نواصر)-)
0660))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)
درهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: الحسن) بويكمان  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: سعيد) بويكمان  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

السيد بويكمان الحسن عنوانه)ا))
 (1 عمارة) (1 ه) ج  الفرد س  اقامة 
شقة)6)االلفة))0)0))الدار البيضاء)

املغرب.
السيد بويكمان سعيد عنوانه)ا))
حي) (07 رقم) (0( زنقة) الوردة  درب 
حسني)30)0))الدار البيضاء)املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد بويكمان الحسن عنوانه)ا))
 (1 عمارة) (1 ه) ج  الفرد س  اقامة 
شقة)6)االلفة))0)0))الدار البيضاء)

املغرب
السيد بويكمان سعيد عنوانه)ا))
حي) (07 رقم) (0( زنقة) الوردة  درب 
حسني)30)0))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم))83694.
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LAVADO VIP

LAVADO VIP
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAVADO VIP
77 زنقة محمد سميحة طابق 10 
رقم 57 الدار البيضاء ، 0400)، 

الدار البيضاء املغرب
LAVADO VIP شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي 77 زنقة 
محمد سميحة طابق 10 رقم 57 - 

0400) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556591

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (07

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.LAVADO VIP

الغسيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 الأنظيف.

زنقة) (77 (: عنوان املقر االجأماعي)

 -  57 رقم) (10 محمد سميحة طابق)

0400))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد زغنان كريم):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) زغنان  كريم  السيد 

اقامة حسنية طابق)))شقة)) )0)0) 

الدار البيضاء)املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) زغنان  كريم  السيد 

اقامة حسنية طابق)))شقة)) )0)0) 

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)31416.

569I
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trainning(office(and(accounting(advice

NOURIS TRAVAUX
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 trainning(office(and(accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45
 alkheir(bernoussi(casablanca،

20600، casablanca(maroc
NOURIS TRAVAUX شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي كراج رقم 
)9) بلوك E تجزىة ادمين ايت ملو5 

- )8615 ايت ملو5 املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.19441

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تمت) ((0(( غشت) ((4 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الرحمان) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
1.000)حصة اجأماعية من) خالص)
السيد) لفائدة  حصة  (1.000 تصل)
)ة))محمد ابوالريش بأاريخ)4))غشت)

.(0((
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتنبر) ((7 بأاريخ) بانزكان  االبأدائية 

))0))تحت رقم)1878.
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BOUKHRIS(&ASSOCIES

JK ADVISORY
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JK ADVISORY
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

شريك  حيد
رتسما5: 10.000 درهم

املقر االجأماعي: زنقة سمية إقامة 
شهرزاد 3، الطابق الخامس رقم )) 

بامليي الدار البيضاء
سجل الأجاري بالدار البيضاء 

555(77

رقم الأعريف الضريبي 661357)5

ICE(N°003104794000096

 05 بموجب عقد عرفي املؤرخ في)

النظام) تأسيس  تم  (،(0(( شتنبر)

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

شريك  حيد) ذات  محد دة 

بالخصائص الأالية:

1))اسم الشركة:)JK ADVISORY؛

ذات) شركة  الشركة:) شكل  (((

شريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

 حيد؛)
سمية) زنقة  االجأماعي:) املقر  ((3

الخامس) الطابق  (،3 شهرزاد) إقامة 
رقم))))بامليي الدار البيضاء؛

4))غرض الشركة:)

املساعدة  املشورة) (-

للحصو5 على حصة مباشرة ت  غير)

مباشرة في جميع العمليات ت  األعما5)

من خال5 إنشاء)الشركات ت  املشاركة)

ما5) رتس  زيادة  في  ت   تكوينها  في 

الشركات القائمة،)ت  حتى عن طريق)

ت ) األ راق املالية،) ت  شراء) الرعاية،)

حقوق الشركات،)ت  غير ذلك،)إلدارة)

 إعادة الهيكلة نيابة عن تطراف ثالثة)

الستثمارات حقوق امللكية املذكورة؛

بهدف) الر2ط  الوساطة،) (-

األ راق) شراء) ت   بيع  من  الأمكين 

غير) ت   املدرجة  املالية  العقارات 

املدرجة،) الأدا 5 في األ راق املالية)

ذات) اآلثار  ت   الخاصة  ت   العامة 

الدخل الثابت ت  املأغير؛

ت ) العقارات،) إدارة جميع  (-

األ راق املالية،)ت  الشؤ ن املالية،)ت )

الصناعية،)ت  الأجارية،)ت  الشركات،)

بما في ذلك صناديق االستثمار؛

تطراف) عن  نيابة  اإلدارة  (-

ممألكات) ت   تصو5،) ألي  ثالثة 

منقولة،)ت  غير منقولة مادية،)ت  غير)

مادية؛

عن) نيابة  النقد  إدارة  (-

اآلخرين؛

االستراتيجية) الدراسات  (-

 البرمجة العقارية؛

التي) الخدمات  جميع  (-
املستشار ن  املشورة) يقدمها 
بغض) الشركات  لجميع   الخدمات 
النظر عن مجا5 عملها  األفراد  تي)
بغض) عامة،) شبه  ت   عامة  هيئة 

النظر عن هيكلها القانوني؛
في) املشورة  املساعدة  (-
خال5) من  سيما  ال  استثمار،) تي 
العمل) العمل  خطط   ضع خطط 

االستراتيجية؛
جميع) عام  -) بشكل 
الصناعية،) الأجارية،) العمليات 
املنقولة ت  غير املنقولة التي تأكيف)
بشكل مباشر ت  غير مباشر مع غرض)

الشركة.
5))املدة:)99)سنة.)

بمبلغ) ثابت  رتسما5  رتسما5:) ((6
درهم)،) (10.000( عشرة آلف درهم)
موزعة على مئة))100))حصة بقيمة)
اسمية قدرها مائة درهم))100)درهم))
مكأتبة) بالكامل  هي  منها  التي  لكل 

 محررة.
7))الشريك الوحيد السيدة كوثر)

جوهراتي.
السيدة كوثر) تسيير الشركة:) ((8  

جوهراتي.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
بالدار) الأجارية  باملحكمة  الأجاري 
بأاريخ) (555(77 تحت عدد) البيضاء)

13)شتنبر)))0)
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ13  البيضاء) بالدار  الأجاري 

شتنبر)))0))تحت عدد837476 
ملخص قصد النشر
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محمد معطى هللا

 PROMO TRANS
LOGISTIQUE

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تأسيس شركة

محمد معطى هللا
 RUE(DE(FES(ETAGE 7 No 19 ,77

90000 ،، طنجة املغرب
 PROMO TRANS LOGISTIQUE

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع تبي 

الحسن الشاذلي ، إقامة  ردة رقم 

3 الطابق السفلي - 90000 طنجة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

130789

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (14

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.PROMO TRANS LOGISTIQUE

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع.

عنوان املقر االجأماعي):)شارع تبي)

رقم) إقامة  ردة  (، الشاذلي) الحسن 

طنجة) (90000 (- السفلي) الطابق  (3

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيدة بلحاج حنان):)700)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 300 (: محمد) لحسن  بن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حنان  بلحاج  السيدة 
حي البرانص)1)زنقة)4)رقم)16 90000 

طنجة املغرب.

السيد بن لحسن محمد عنوانه)ا))

طنجة) (90000 اكزناية) املتر كة  حي 

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) حنان  بلحاج  السيدة 
حي البرانص)1)زنقة)4)رقم)16 90000 

طنجة املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((7 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)10538.
57(I

fiduciaire(la(grande(classe

 GROUPE SCOLAIRE L'ARC
DES GENIE PRIVE

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد
اسأدراك خطٍإ

بالجريدة) خطٍإ) قع  اسأدراك 
الرسمية

fiduciaire(la(grande(classe
(، عائشة) اللة  االميرة  شارع 

6000)،)سطات املغرب
 GROUPE SCOLAIRE L’ARC
ذات) شركة  (DES GENIE PRIVE
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد
زنقة) اإلجأماعي  مقرها  ) عنوان 
 (6000 (- بام) حي  (37 رقم) البلقان 

سطات املغرب.
بالجريدة) خطٍإ) قع  إسأدراك 
الرسمية عدد)5735)بأاريخ)8))شتنبر)

.(0((
الأجاري) السجل  رقم  (: من) بدال 

7163)بسطات
برقم) الخطا  تصحيح  تم  (: يقرت)

السجل الأجاري)7181)بسطات
الباقي بد ن تغيير.

573I

SAFOMAR DU NORD

IJB TRANS
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

SAFOMAR DU NORD
 TANGER- BOITE(POSTAL
 TANGER(DRISSIA(N°4509
 ، 90007، TANGER/NORD

MAROC
IJB TRANS شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 463 

تجزءة االندلس العوامة - 90000 

طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.74333

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(1 دجنبر) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ابراهيم زعنان) )ة)) تفويت السيد)

 36 تصل) من  اجأماعية  حصة  (18

حصة لفائدة السيد))ة))سعاد زعنان)

بأاريخ)13)دجنبر)1)0).

زعنان) هشام  )ة)) السيد) تفويت 

 3( تصل) من  اجأماعية  حصة  (17

حصة لفائدة السيد))ة))جال5 زعنان)

بأاريخ)13)دجنبر)1)0).

تفويت السيد))ة))بال5 زعنان)17 

حصة اجأماعية من تصل))3)حصة)

لفائدة السيد))ة))جال5 زعنان بأاريخ)

13)دجنبر)1)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

دجنبر) ((4 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

1)0))تحت رقم)16)11.

574I

fiduhaouz

مركز تبادل اللغات االنجليزية 
الخاصة ايت اورير

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تأسيس شركة

fiduhaouz

 Boulevard(Allal(El(Fassi,

 residence(Jawhara, appartement

Marrakech ، 40000 ,5، مراكش 

املغرب

مركز تباد5 اللغات االنجليزية 

الخاصة ايت ا رير شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي املزارين 

آيت الغر2اء آيت ا رير مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

11(735

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(1 فبراير) (10

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

مركز) (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

الخاصة) االنجليزية  اللغات  تباد5 

ايت ا رير.

تكوين في) (: غرض الشركة بإيجاز)

اللغات  الأواصل.

حي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

ا رير) آيت  الغر2اء) آيت  املزارين 

مراكش)-)40000)مراكش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد الكرمي احمد):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

500)حصة) (: السيد املاهير يونس)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) احمد  الكرمي  السيد 

 40000 مراكش) (85 رقم) (3 ازيكي)

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)) يونس  املاهير  السيد 

فاسكا سيدي) ايت  املاهير  ايت  د ار 

 40000 مراكش) ا رير  ايت  دا د 

مراكش املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) احمد  الكرمي  السيد 

 40000 مراكش) (85 رقم) (3 ازيكي)

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) ((4 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

1)0))تحت رقم)141))1.

575I

 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

LA CACHINA
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

LA CACHINA شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي محل رقم 

100،98،96 بشارع الكرامة الزهور 

1 فاس - 30060 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

73(65

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) ((3

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 LA (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.CACHINA

مقشدة,) (: غرض الشركة بإيجاز)

محلبة.

عنوان املقر االجأماعي):)محل رقم)

100،98،96)بشارع الكرامة الزهور)1 

فاس)-)30060)فاس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد مصطفى الألمساني):)660 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 340 (: بوكير) اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
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الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

الألمساني) مصطفى  السيد 
133)تجزئة رياض الزيأون) عنوانه)ا))
 30000 فاس) الشقف  عين  طر ق 

فاس املغرب.
السيد اسماعيل بوكير عنوانه)ا))
النيجر) زنقة  (31 شارع الكرامة رقم)
الزهور)1)فاس)30060)فاس املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 مواطن مسيري الشركة:

الألمساني) مصطفى  السيد 
133)تجزئة رياض الزيأون) عنوانه)ا))
 30000 فاس) الشقف  عين  طر ق 

فاس املغرب
السيد اسماعيل بوكير عنوانه)ا))
النيجر) زنقة  (31 شارع الكرامة رقم)

الزهور)1)فاس)30060)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (14 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم))303.
576I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

ماروك دي اونجان رزان
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER(ETAGE(NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE(BMCI(AGADIR(TIKIOUINE،
80000، AGADIR(MAROC

مار ك دي ا نجان رزان شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي س/ا  
الطابق اال 5 رقم ) عمارة 5) تجزئة 

الزيأون تيكوين - 80000 اكادير 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
5(135

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) (13
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها):)مار ك)

دي ا نجان رزان.
النقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني للبضائع لحساب الغير.
لحساب) للبضائع  الد لي  -النقل 

الغير..
س/ا ) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
الطابق اال 5 رقم)))عمارة)5))تجزئة)
اكادير) (80000 (- تيكوين) الزيأون 

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: براهيم) الديواني  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد الديواني براهيم عنوانه)ا))
انزكان) الجرف  (17 رقم) ((19 زنقة)

80000)انزكان املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد الديواني براهيم عنوانه)ا))
انزكان) الجرف  (17 رقم) ((19 زنقة)

80000)انزكان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((1 بأاريخ) باكادير  الأجارية 

))0))تحت رقم)66))11.
577I

Bennani(&(Associés(LLP

شركة املشاركة في االتصاالت

 SOCIÉTÉ DE 
 PARTICIPATION DANS LES
TÉLÉCOMMUNICATIONS

تعيين تعضاء)مجلس اإلدارة

Bennani & Associés(LLP
 Tour(Océane 3-Bureau(n°B5

 1er(étage, Marina,-lot A4
Casablanca ، 20450، الدار 

البيضاء املغرب

شركة املشاركة في االتصاالت 

 Société de Participation dans

les Télécommunications »شركة 

املساهمة«

 عنوان مقرها االجأماعي: 106، 

زنقة عبد الرحمن الصحرا ي، 

إقامة )، الطابق 6، 0000)، 

الدارالبيضاء - - الدارالبيضاء 

املغرب.

»تعيين تعضاء مجلس اإلدارة«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: -.

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

تقرر) ((0(1 شتنبر) (0( في) املؤرخ 

اإلدارة خال5) مجلس  تعضاء) تعيين 

السنوات املالية الأالية:)

(0(1 -

األشخاص الطبيعيون:)

السيد)ة))السيد يوسف عبد هللا)

بصفأه)ا)) الهاشمي  محمد  السيد 

االدارة  الكائن) بمجلس  عضو 

الدار2يضاء) (- املغرب) ب:) عنوانه)ا))

املغرب

األشخاص املعنويون:)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 04 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

غشت)))0))تحت رقم)833488.

578I

UNIVERS COMPTA SARL AU

EDGY BRAIN
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

EDGY BRAIN SARL

مكأب رقم 3 ، اقامة الديوري م، 

)) زنقة سبأة ، 14000، القنيطرة 

املغرب

EDGY BRAIN شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي مكأب رقم 

3 ، اقامة الديوري م، )) زنقة سبأة 

- 14000 القنيطرة املغرب.

تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.5(161

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( يونيو) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):

طهيري) زكرياء) )ة)) السيد) تفويت 

 100 حصة اجأماعية من تصل) (80

)ة))عبد الغاني) حصة لفائدة السيد)

جد ري بأاريخ)01)يونيو)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (( بأاريخ) بالقنيطرة  االبأدائية 

غشت)))0))تحت رقم)75)3.

579I

UNIVERS COMPTA SARL AU

EDGY BRAIN

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

رفع رتسما5 الشركة

EDGY BRAIN SARL

مكأب رقم 3 ، اقامة الديوري م، 

)) زنقة سبأة ، 14000، القنيطرة 

املغرب

EDGY BRAIN شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي مكأب رقم 

3 ،اقامة الديوري م، )) زنقة سبأة 

- 14000 القنيطرة املغرب.

رفع رتسما5 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.5(161

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

رفع) تم  ((0(( يونيو) (01 في) املؤرخ 

رتسما5 الشركة بمبلغ قدره)»90.000 

إلى) درهم«) (10.000« تي من) درهم«)

«100.000)درهم«)عن طريق):)تقديم)

حصص نقدية ت  عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ) بالقنيطرة  االبأدائية 

غشت)))0))تحت رقم)75)3.

580I
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UNIVERS COMPTA SARL AU

EDGY BRAIN
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

EDGY BRAIN SARL
مكأب رقم 3 ، اقامة الديوري م، 

)) زنقة سبأة ، 14000، القنيطرة 
املغرب

EDGY BRAIN شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

  عنوان مقرها االجأماعي مكأب 
رقم 3 ،اقامة الديوري م، )) زنقة 

سبأة - 14000 القنيطرة.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.5(161

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تم تحويل) 01)يونيو) املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات مسؤ لية محد دة ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤ لية) إلى) الوحيد«)

املحد دة«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بأاريخ) بالقنيطرة  االبأدائية 

غشت)))0))تحت رقم)75)3.
581I

LAMAF SARL

DEADLY AUTO MOBILE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LAMAF SARL
 BD(MED(DERFOUFI 153 2ème
 ETAGE(BUREAU 22 ، 60000،

OUJDA MAROC
DEADLY AUTO MOBILE شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد)في طور الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي  فاق 

1طريق 111 رقم 3  جدة - 60000 
 جدة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.35049

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
))0))تقرر حل) 15)غشت) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)
 DEADLY AUTO الوحيد) الشريك 
 100.000 رتسمالها) مبلغ  (MOBILE
درهم  عنوان مقرها اإلجأماعي  فاق)
 60000 (- 3) جدة) رقم) (111 1طريق)
غياب) (: (5 نتيجة  املغرب   جدة 

النشاط.
ب  فاق) الأصفية  مقر  حدد    
 60000 (- 3) جدة) رقم) (111 1طريق)

 جدة املغرب.)
  عين:

مز ز محمد  عنوانه)ا)) السيد)ة))
د ن رقم) ((3 حي الحسني الوفاق ب)
)ة)) كمصفي) املغرب  60000) جدة 

للشركة.
الحد د) اإلقأضاء) ) عند 
املخولة) الصالحيات  على  املفر ضة 
تبليغ) املخابرة  محل  محل  لهم 
العقود  الوثائق املأعلقة بالأصفية):)
د ن رقم) ((3 حي الحسني الوفاق ب)

 جدة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (08 بأاريخ) بوجدة  الأجارية 

))0))تحت رقم)1350.
58(I

MARFID

TAMALOUT TRAV
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARFID
 IMM83 APPT 3 SKIKINA(AV

 HASSAN(II ، 12000، TEMARA
MAROC

TAMALOUT TRAV شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 
ابراهيم الر داني عمارة رقم 56 

شقة رقم ) املحيط الر2اط - 10040 
الر2اط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16(673

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (0(

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.TAMALOUT TRAV

األشغا5) (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء) االنعاش) العامة  تشغا5 

العقاري  كل اعما5 الهندسة املدنية.

-)تاجير االليات.

-)نقل البضائع.

جميع) في  عام  بشكل  الأجارة  (-

املنأجات.

-)اسأيراد  تصدير جميع املنأجات)

املصرح لها بالسوق...

زنقة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

 56 رقم) عمارة  الر داني  ابراهيم 

شقة رقم)))املحيط الر2اط)-)10040 

الر2اط املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: السيد ا مار ش عثمان)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد ا مار ش عثمان عنوانه)ا))

الصخيرات) (94 تجزئة الياسمين رقم)

050)1)الصخيرات املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد ا مار ش عثمان عنوانه)ا))

الصخيرات) (94 تجزئة الياسمين رقم)

050)1)الصخيرات املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (1( بأاريخ) بالر2اط  الأجارية 

))0))تحت رقم)7191.

583I

LAMAF SARL

STE BEN ZEN TRANS
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

LAMAF SARL

 BD(MED(DERFOUFI 153 2ème

 ETAGE(BUREAU 22 ، 60000،

OUJDA MAROC

STE BEN ZEN TRANS شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي : حي 

الحسني زنقة 115  جدة - 60000 

 جدة املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.(8487

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

))0))تقرر حل) 31)غشت) املؤرخ في)

STE BEN ZEN TRANS)شركة ذات)

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

 100.000 رتسمالها) مبلغ  الوحيد 

اإلجأماعي حي) درهم  عنوان مقرها 

 60000 (- 115) جدة) الحسني زنقة)

 جدة املغرب نتيجة لغياب النشاط.

  عين:
السيد)ة))زين العابدين بنسعيدي)

حي الحسني الوفاق زنقة)  عنوانه)ا))

ب)3) 60000) جدة املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.

  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)

حي) ))0)) في  غشت) (31 بأاريخ)

 60000 (- 115) جدة) الحسني زنقة)

 جدة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (15 بأاريخ) بوجدة  الأجارية 

))0))تحت رقم)1404.

584I



عدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0))الجريدة الرسمية   18962

DRIEB(&(ASSOCIES

SATC FOOTBALL ACADEMY
إعالن مأعدد القرارات

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD(DE(LA(RESISTANCE

 IMMEUBLE(CASA(BUSINESS ،

20110، CASABLANCA(MAROC

 SATC FOOTBALL ACADEMY

»شركة ذات املسؤ لية املحد دة«

 GH عنوان مقرها االجأماعي: تجزئة 

كما5 سانتر - الطابق 4 الشقة 14 

العمارة F - - املحمدية املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.31355

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

اتخاذ) تم  ((0(( ماي) (17 في) املؤرخ 

القرارات الأالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

 GH(تحويل املقر اإلجأماعي إلى تجزئة

 14 الشقة) (4 الطابق) (- كما5 سانتر)

العمارة)F)-)املحمدية

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تفويت السيد فؤاد الصحابي لفائدة)

حصة) (50 لـ) خرازي  محمد  السيد 

اجأماعية

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تفويت السيد رشيد تبركانين لفائدة)

حصة) (50 لـ) خرازي  محمد  السيد 

اجأماعية

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

الشافعي) العزيز  السيد عبد  تفويت 

 50 لـ) خرازي  محمد  السيد  لفائدة 

حصة اجأماعية

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تفويت السيد تحمد عجالني لفائدة)

حصة) (50 لـ) خرازي  محمد  السيد 

اجأماعية

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

 GH(تحديد املقر اإلجأماعي في تجزئة

 14 الشقة) (4 الطابق) (- كما5 سانتر)

العمارة)F)-)املحمدية.

ينص على) الذي  (:7 (6 رقم) بند 

اإلجأماعي) الرتسما5  توزيع  مايلي:)

الجديد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 0( بأاريخ) باملحمدية  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)6)17.

585I

THALAL CONSULTANTS

PANAME LOUNGE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

THALAL CONSULTANTS

 N° 23 RUE(TARIK(BNOU

 ZIAD(APPT(N°8 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

PANAME LOUNGE شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

عبد الكريم الخطابي، زنقة حسن 

بن مبارك عمارة الخطابية رقم 

9 الطابق اال 5 شقة رقم 3 جليز 

مراكش جليز مراكش 40000 مراكش 

املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.103(87

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

املؤرخ في)01)غشت)))0))تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

زنقة) الخطابي،) الكريم  عبد  »شارع 

الخطابية) عمارة  مبارك  بن  حسن 

 3 رقم) شقة  اال 5  الطابق  (9 رقم)

 40000 مراكش) جليز  مراكش  جليز 

 ( رقم) »املحل  إلى) املغرب«) مراكش 

شارع يوجوسالفية رقم)101-99)جليز)

مراكش جليز مراكش)40000)مراكش)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (16 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139507.

586I

كاتشاس

كاتشاس

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

كاتشاس

شارع مز ار حي الفأح رقم 101 مكرر 

، 70000، العيون املغرب

كاتشاس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

مز ار حي الفأح رقم 101 مكرر - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

4(743

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (15

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

كاتشاس.

تنشطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

غرف تلعاب مأنوعة مثل) (، ترفيهية)

قاعات) اسأغال5  (، بليارد ) تلعاب 

اإلنأاج السمعي البصري) (، السينما)

إنشاء) (، الرقمية) االتصاالت  (،

مواقع الويب)،)انفوغرافي)،)الأصوير)

املعدات) صيانة  (، الفوتوغرافي)

الأقنية  السمعية) الكهر2ائية 

البصرية.)تنظيم الأظاهرات الثقافية)

الفنية  الترفيهية لألطفا5)،)االشهار،)

اسأغال5 املقاهي  املطاعم)،) الديكور)

املكاتب) معدات  تجهيزات  توريد  (،

،) املالبس)  الكمبيوتر  الأقنية)

،) السلع  املعدات)  اإلكسسوارات)

الرياضية)،) االسأيراد  الأصدير.

املعامالت) جميع  عامة،)  2صورة 

املالية  الصناعية  املنقولة  غير)

املنقولة املأعلقة بشكل مباشر ت  غير)

مباشر بالغرض االجأماعي للشركة..

شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

(- مكرر) (101 رقم) الفأح  حي  مز ار 

70000)العيون املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد تيمن كححلي):)340)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 330 (: محرازي) الياس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 330 (: عطواني) عثمان  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد تيمن كححلي عنوانه)ا))حي)

 01 رقم) الحصن  فم  زنقة  السعادة 

70000)العيون املغرب.

الياس محرازي عنوانه)ا)) السيد 

 3 طابق) املجاطي  احمد  زنقة  (101

البيضاء) الدار  ((0330 املعاريف)

املغرب.

السيد عثمان عطواني عنوانه)ا))

309)شارع الزيرا ي طابق)7)شقة)15 

0330))الدار البيضاء)املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد تيمن كححلي عنوانه)ا))حي)

 01 رقم) الحصن  فم  زنقة  السعادة 

70000)العيون املغرب

السيد عثمان عطواني عنوانه)ا))

309)شارع الزيرا ي طابق)7)شقة)15 

0330))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

19)غشت) االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)))0)/575).
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دادي  اصل

AL HOCEIMA MARKET
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

دادي  اصل

شارع السلطان موالي يوسف 
رقم 10 - ص ب 8)3 ، 000)3، 

الحسيمة املغرب

AL HOCEIMA MARKET شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي زنقة الراية 

املغر2ية رقم 1 - 000)3 الحسيمة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3853

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (0(

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 AL (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.HOCEIMA MARKET

:)بيع املواد) غرض الشركة بإيجاز)

الغذائية بالأقسيط.
زنقة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

 3(000  -  1 رقم) املغر2ية  الراية 

الحسيمة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:) رتسما5  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالأالي:

السيد املرابط إلياس):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد املرابط ياسين):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) إلياس  املرابط  السيد 
36)زنقة بئر انزران)000)3)الحسيمة)

املغرب.

عنوانه)ا)) ياسين  املرابط  السيد 
36)زنقة بئر انزران)000)3)الحسيمة)

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) محمد  دحوش  السيد 
العوامة) (558 رقم) الور د  تجزئة 

90080)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بأاريخ) بالحسيمة  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)747.

588I

TY CONSULTING

 MAROC CONSULTING
ENVERENEMENT GLOBAL

إعالن مأعدد القرارات

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN (6
 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،
20140، CASABLANCA(MAROC

 MAROC CONSULTING
 ENVERENEMENT GLOBAL

»شركة املساهمة«
 عنوان مقرها االجأماعي: شارع 
سيدي عبد الرحمان، إقامة ريو، 

عين الذئاب - 0180) الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.509(19
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
))0))تم اتخاذ) 3))غشت) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
بين) األسهم  تحويل  على  املوافقة 

مساهمي الشركة
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
القبو5  املوافقة على تحويل األسهم)
بين شركة جلو2ا5) البيع  عن طريق 
فند شركة ذات مسؤ لية محد دة)
 4038(7 رقم) الأجاري  السجل 
مملوكة) سهم  (61.500 تنقل)  التي 
مار ك،) بيكشن  لصالح  الشركة  في 

السجل الأجاري رقم)719)10.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

فئة األسهم-رتس املا5

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (0 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)30)838.

589I

CABINET HOURMANEK

WINFRESH

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

CABINET HOURMANEK

 IMM HICHAM AVENUE 315

 HASSAN(II(AGADIR ، 80000،

agadir maroc

WINFRESH شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 101 

بلوك ا عمارة ياسمين تقاطع شارع 

املقا مة  شارع القا�شي عياض الحي 

الصناعي. - 80000 اكادير املغرب.

تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.4(505

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( شتنبر) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة))اسماء)العثماني)

تصل) من  اجأماعية  حصة  (500

1.000)حصة لفائدة السيد))ة))خالد)

بيبان بأاريخ))1)شتنبر)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) ((( بأاريخ) باكادير  الأجارية 

))0))تحت رقم)118531.

590I

األسأاذ معأمد تحمد

دي اين ديزاين اند انفست
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

األسأاذ معأمد تحمد
زا ية زنقة ابن عائشة  زنقة طارق 
ابن زياد, عمارة اكسيلسيور الطابق 
األ 5 رقم 7 جيليز ، 40000، مراكش 

املغرب
دي اين ديزاين اند انفست شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي زنقة الحسن بن 
مبارك اقامة الخطابية عمارة ب 

الطايق اال 5 شقة رقم 3 - 40000 
مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1(43(3

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( يونيو) ((1 في) املؤرخ 

املصادقة على):
جون) انأوني  )ة)) السيد) تفويت 
توماس باسيني)100)حصة اجأماعية)
حصة لفائدة السيد) (100 من تصل)
)ة))ليز باسيني بأاريخ)1))يونيو)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتنبر) ((3 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139703.
591I

s1 consulting

لوك فيزيو طنجة
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

s1 consulting
 imm 2eme(etage(ville 18

 nouvelle(sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

لوك فيزيو طنجة شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 135 
شارع موالي علي الشريف طنجة 

طنجة 90000 طنجة املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1(7733

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(1 نونبر) ((9

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

لوك) (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

فيزيو طنجة.

اخصائي) (: غرض الشركة بإيجاز)

نظارات.
عنوان املقر االجأماعي):)رقم)135 

طنجة) الشريف  علي  موالي  شارع 

طنجة)90000)طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

500)حصة) (: السيد زهير خر2اش)

بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد محمد ازملاط):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد زهير خر2اش عنوانه)ا))رقم)

113)بلوك)9)بئرانزران بنصفار صفر )

31000)صفر  املغرب.

عنوانه)ا)) ازملاط  محمد  السيد 
 31000 صفر ) امكموش  (3(( رقم)

صفر  املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مراش  سناء) السيدة 
صفر ) بنصفار  ج  بلوك  (387 رقم)

31000)صفر  املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نونبر) ((9 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

1)0))تحت رقم)7733)1.

59(I

املركز املراك�شي لإلرشاد

FRENCHY'S & CO
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

املركز املراك�شي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل ت عمارة تنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

FRENCHY’S & CO شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي محل رقم 
3 - رقم )3) شارع محمد الخامس 
زا ية سبو كيليز - 40000 مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.81309

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تقرر حل) ((0(( 03)مارس) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)
 FRENCHY’S(&(CO(الشريك الوحيد
درهم) (100.000,00 رتسمالها) مبلغ 
 عنوان مقرها اإلجأماعي محل رقم)
شارع محمد الخامس) ((3( رقم) (- (3
مراكش) (40000 (- كيليز) سبو  زا ية 
النشاط) توقف  (: (5 نتيجة  املغرب 

الأجاري للشركة.
  حدد مقر الأصفية ب محل رقم)
شارع محمد الخامس) ((3( رقم) (- (3
مراكش) (40000 (- كيليز) سبو  زا ية 

املغرب.)
  عين:

عال) اإلله  عبد  السيد)ة))
 93(90 نورماندي) شارع   عنوانه)ا))
فرنسا) تريمبالي  (93073 تريمبالي)

كمصفي))ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((6 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139747.
593I

MA GLOBAL CONSULTING

 SOCIETE MAROCAINE

 D›EXPLOITATIONS

AGRICOLES
par abréviation SMEA 

إعالن مأعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING

10 زا ية شارع لندن  زنقة حجاج 

ابن عرطة ، 0000)، الدار البيضاء 

املغرب

 SOCIETE MAROCAINE

 D’EXPLOITATIONS AGRICOLES

par abréviation SMEA »شركة 

مدنية فالحية »

 عنوان مقرها االجأماعي: 9 محج 

خالد ابن الوليد عين السبع - 

0.000) الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

))0))تم اتخاذ) 6))يوليوز) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

هبة)447)حصة بقيمة إسمية قدرها)

السيد) طرف  من  درهم  (750,00

(: يلي) كما  الغراري  موزعة  لحبيب 

محمد) السيد  لفائدة  حصة  (149

حصة لفائدة السيد) (149 الغراري،)

لفائدة) حصة  الغراري  149) حمزة 
السيد غالي الغراري)

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

حصة بقيمة إسمية قدرها) (74 هبة)

السيد) طرف  من  درهم  (750,00

السيدة) لفائدة  الغراري  لحبيب 
رفيعة الغراري)

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

حصة بقيمة إسمية قدرها) (74 هبة)

السيد) طرف  من  درهم  (750,00

لحبيب الغراري لفائدة السيدة عاليا)
الغراري)

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

شارع) (،30 إلى) الأجاري  تحويل املقر 

عبد الرحيم بوعبيد،)الوزيس،)الدار)

البيضاء.

قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:
إسأقالة السيدة زهور  فاء)بناني)

اسميرس من مهامها كمسير  حيد
على) ينص  الذي  (:6 رقم) قرار 
زهور  فاء) السيدة  تعيين  مايلي:)
لبطاقة) الحاملة  اسميرس  بناني 
B416((9) القاطنة) رقم) الأعريف 
زنقة ر يان  السيد) بالدار البيضاء،)
قاسم بناني اسميرس الحامل لبطاقة)
B416((8) القاطن) رقم) الأعريف 
GUI،)آنفا) 18،)زنقة) بالدار البيضاء،)
كشركاء)في التسيير ملدة ست سنوات)
العام سنة) الجمع  انعقاد  لحين  تي 
الحسابات) على  للمصادقة  ((0(8

املنتهية في)30)شثنبر)7)0)
على) ينص  الذي  (:7 رقم) قرار 
الأوقيعات) تحديد صالحيات  مايلي:)

 صالحيات التسيير
قرار رقم)8:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام األسا�شي بالكامل
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

املقر الأجاري
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

رتسما5 الشركة
على) ينص  الذي  (:1( رقم) بند 

مايلي:)التسيير

594I

SOCOGESE

ROND POINT DU FITNESS
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

SOCOGESE
شارع  لي العهد إقامة موالي الكامل 

فاس ، 30000، فاس املغرب
 ROND POINT DU FITNESS
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم )1 
الطابق األر�شي سيكأور ليبودر م - 

30000 فاس املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.48609
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بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

املؤرخ في))1)شتنبر)))0))تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
سيكأور) األر�شي  الطابق  (1( »رقم)

ليبودر م)-)30000)فاس املغرب«)إلى)

»تجزئة مسفر رقم)1)طريق ايموزار)-)

30000)فاس املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((( بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3899/))0).

595I

UPSILON CONSULTING

PLUR
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

UPSILON CONSULTING

زا ية شارع عمر الخيام  شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 

شقة رقم 0) ، 50)0)، الدار 

البيضاء املغرب

PLUR شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة)في طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي 46 

شارع الزرقطوني، مكأب رقم 

15ـــ16 الطابق السادس - 0000) 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.495659

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تقرر حل) 15)غشت) املؤرخ في)

املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 

 10.000 رتسمالها) مبلغ  (PLUR

اإلجأماعي) مقرها  درهم  عنوان 

رقم) مكأب  الزرقطوني،) شارع  (46

 (0000 (- السادس) الطابق  15ـــ16)

(: (5 نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

الرغبة املشتركة للشركاء..

 46 ب) الأصفية  مقر  حدد    

رقم) مكأب  الزرقطوني،) شارع 

 (0000 (- السادس) الطابق  15ـــ16)

الدارالبيضاء)املغرب.)

  عين:
ناجدي) االله  عبد  السيد)ة))
 عنوانه)ا))ازيكي)1)رقم)165 40150 
مراكش املغرب كمصفي))ة))للشركة.

الحد د) اإلقأضاء) ) عند 
املخولة) الصالحيات  على  املفر ضة 
لهم محل املخابرة  محل تبليغ العقود)
 46 (: بالأصفية) املأعلقة   الوثائق 
شارع الزرقطوني،)مكأب رقم)15ـــ16 

الطابق السادس،)الدارالبيضاء.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838956.

596I

CASA CONSULTING

FLOWERS AVENUE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

CASA CONSULTING
 N°191 BD(ANFA(RED(AZUR
 BUREAU 11B(ANFA، 20000،

CASABLANCA MAROC
FLOWERS AVENUE شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي زا ية زنقة 

الفارس بياغد  عبد الرحمان - 
0300) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
4(8607

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((019 يناير) (08
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.FLOWERS AVENUE
غرض الشركة بإيجاز):)بيع،)شراء،)
جميع) اإلستراد  التسدير  الأجارة،)
األشجارة) النباتات،) الزهورة،) تنواع 

 املنأوجات املحيطية  املنضرية.

النباتات  اتزهار) انأاج  تحويل 

املحيطية)  األشجار  الونأوجات 

 املنضرية

االعراس) جميع  بالور د  لتزين 

 املناسبات.
زا ية) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
(- زنقة الفارس بياغد  عبد الرحمان)

0300))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:) رتسما5  مبلغ 

200.000,00)درهم،)مقسم كالأالي:

السيد عبد الناصر بوعزة):)1.600 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

ادري�شي) هشيمي  مريم  السيدة 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (400  :

للحصة.

السيد عبد الناصر بوعزة):)1600 

بقيمة)100)درهم.

(: ادري�شي) هشيمي  مريم  السيدة 

400)بقيمة)100)درهم.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

بوعزة) الناصر  عبد  السيد 

حي) حد ،) ا الد  شارع  عنوانه)ا))
الدار) ((0153  13 رقم) لكريمات،)

البيضاء)املغرب.

ادري�شي) هشيمي  مريم  السيدة 
عنوانه)ا))35)زنقة محمد بن إبراهيم)

40000)مراكش املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

بوعزة) الناصر  عبد  السيد 

حي) حد ،) ا الد  شارع  عنوانه)ا))
الدار) ((0153  13 رقم) لكريمات،)

البيضاء)املغرب

ادري�شي) هشيمي  مريم  السيدة 
عنوانه)ا))35)زنقة محمد بن إبراهيم)

40000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (0 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

مارس)019))تحت رقم)-.

597I

CASA CONSULTING

FLOWERS AVENUE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CASA CONSULTING
 N°191 BD(ANFA(RED(AZUR
 BUREAU 11B(ANFA، 20000،

CASABLANCA MAROC
FLOWERS AVENUE شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي زا ية زنقة 

الفارس بياغد  عبد الرحمان - 
0300) الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.714573
الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تمت) ((019 شتنبر) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):
هشيمي) مريم  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (400 ادري�شي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (400 تصل)
شتنبر) (04 عبد الناصر بوعزة بأاريخ)

.(019
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (4 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)019))تحت رقم)6995).
598I

CASA CONSULTING

FLOWERS AVENUE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

CASA CONSULTING
 N°191 BD(ANFA(RED(AZUR
 BUREAU 11B(ANFA، 20000،

CASABLANCA MAROC
FLOWERS AVENUE شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها االجأماعي زا ية زنقة 

الفارس بياغد  عبد الرحمان - 
0300) الدار البيضاء املغرب.
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تغيير نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.8(4984
الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تم تغيير) ((0(( تبريل) ((5 املؤرخ في)
شراء،) »بيع،) من) الشركة  نشاط 
جميع) اإلستراد  التسدير  الأجارة،)
األشجارة) النباتات،) الزهورة،) تنواع 
 املنأوجات املحيطية  املنضرية«)إلى)

»التر يج العقاري
شراء)جميع األرا�شي بغرض البناء)

من اجل السكن ا  ألغراض اخرى
منقولة) الغير  املمألكات  حيازة 

 العقارية«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

ماي)))0))تحت رقم)17566.

599I

SOUHAL CONSULTING

MAXIDEV
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE(YOUGOSLAVIE(IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MAXIDEV شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 70 
شقة 7) شارع عبد الكريم الخطابي 

مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1(9007

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (16
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.MAXIDEV
-1)تطوير) غرض الشركة بإيجاز):)

األنظمة املعلوماتية)
-)اسأيراد  تصدير.

عنوان املقر االجأماعي):)عمارة)70 
7))شارع عبد الكريم الخطابي) شقة)

مراكش)-)40000)مراكش املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:
 100 (: يوسف) الفضيلي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد الفضيلي يوسف عنوانه)ا))
زنقة رحا5 بن احمد عمارة)36)الشقة)
مراكش) (40000 مراكش) جليز  (13

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد الفضيلي يوسف عنوانه)ا))
زنقة رحا5 بن احمد عمارة)36)الشقة)
مراكش) (40000 مراكش) جليز  (13

مراكش
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (19 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)0)1395.
600I

املسا ي

MORALUP
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

قفل الأصفية
املسا ي

10 عمارة غنينو شقة 17 زنقة تبو 
الطيب املأنبي ، 30000، فاس 

املغرب
MORALUP شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي : د ار ت الد 
امعال الجماعة القر ية عين الشقف 

- 30000 فاس املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.57309

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تقرر حل) 13)شتنبر) املؤرخ في)

املسؤ لية) ذات  شركة  (MORALUP

 100.000 رتسمالها) مبلغ  املحد دة 

اإلجأماعي) مقرها  درهم  عنوان 

القر ية) الجماعة  امعال  ت الد  د ار 

30000)فاس املغرب) (- عين الشقف)

نتيجة 5 توقف نشاط الشركة.

  عين:

اللوماني) الطاهر  السيد)ة))

 عنوانه)ا))الرقم)08)زنقة زمور شارع)

طريق عين الشقف) (3 ازعير فضيلة)

)ة)) كمصفي) املغرب  فاس  (30000

للشركة.

  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)

بأاريخ)13)شتنبر)))0)) في د ار ت الد)

امعال الجماعة القر ية عين الشقف)

- 30000)فاس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((3 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)))3909/0.

601I

CECOGEL / SARL

SYNALEX
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

قفل الأصفية

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

SYNALEX شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي :  جدة، 

شارع عال5 الفا�شي حي املقا مة رقم 

41 الطابق الثالث شقة رقم 06. - 

60000  جدة املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.39017

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) 31)غشت) املؤرخ في)
املسؤ لية) ذات  شركة  (SYNALEX
 100.000 رتسمالها) مبلغ  املحد دة 
اإلجأماعي) مقرها  درهم  عنوان 
حي) الفا�شي  عال5  شارع   جدة،)
املقا مة رقم)41)الطابق الثالث شقة)
املغرب) 60000) جدة   -  .06 رقم)

نتيجة لعدم اسأمرارية املشر ع.
  عين:

تميمي) فخرالدين  السيد)ة))
 عنوانه)ا)) جدة،)حي األندلس طريق)
 60000  04 رقم) القادر  عبد  كريمي 

 جدة املغرب كمصفي))ة))للشركة.
  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)
))0)) في  جدة،) غشت) (31 بأاريخ)
شارع عال5 الفا�شي حي املقا مة رقم)
 -  .06 الثالث شقة رقم) الطابق  (41

60000) جدة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((3 بأاريخ) بوجدة  الأجارية 

))0))تحت رقم)1466.

60(I

Notaire

AW IMMO
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

Notaire
 Notaire ، 20200، Casablanca

Maroc
AW IMMO شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 147 شارع 

املقا مة اقامة افا الطابق الأاني 
الشقة رقم )) الدار الببيضاء. - 

50)0) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

55(967
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((9
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:



18967 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 AW (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.IMMO

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء) عمليات  العقاراي  جميع 

 الأقسيم بشكل عام.

 147 (: االجأماعي) املقر  عنوان 

الطابق) افا  اقامة  املقا مة  شارع 

الأاني الشقة رقم))))الدار الببيضاء.)

- 50)0))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: سلمون) رضوان  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة.

السيد ايمن سلمون):)500)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد رضوان سلمون عنوانه)ا))

59)شارع اللوار بولو البيضاء)0)04) 

الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) سلمون  ايمن  السيد 

دانيا) تجزئة  االندلس  اقامة  (11

الدار) ((0150 البيضاء) كاليفورني 

البيضاء)املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد رضوان سلمون عنوانه)ا))

59)شارع اللوار بولو البيضاء)0)04) 

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

غشت)))0))تحت رقم)834990.

603I

ACOMS CONSULTING

COOPTALENT SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

ACOMS CONSULTING
رقم ) عمارة 13 شارع ادريس الثاني 
املدينة الجديدة ، 50000، مكناس 

املغرب
COOPTALENT SARL شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم ) 
عمارة 13 شارع ادريس ) م.ج - 

50000 مكناس املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.556079

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تم تحويل) 15)يونيو) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
 ( ادريس) شارع  (13 عمارة) (( »رقم)
إلى) املغرب«) مكناس  (50000 (- م.ج)
شارع يعقوب) (OFFICE PARK CIL»
 -  (0 رقم) شقة  (5 الطابق) املنصور 

0370))الدار البيضاء)املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)30896.

604I

HMAMI NOUR-EDDINE

العفة )العيفاء)
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

HMAMI NOUR-EDDINE
 N°6, APPT 4, 2EME(ETAGE, RUE
 D’ALGERIE, VILLE(NOUVELLE, ،

30000، FES(MAROC
العفة )العيفاء) شركة  (

ذات املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 85 
تجزئة األندلس سهريج كنا ة - 

30000 فاس املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.49715

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

املؤرخ في)08)شتنبر)))0))تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
سهريج) األندلس  تجزئة  (85 »رقم)

(« إلى) فاس املغرب«) (30000 (- كنا ة)
كريان الحجوي بن) (9 زنقة) (40 رقم)

دباب)-)30000)فاس املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((3 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3914.

605I

HMAMI NOUR-EDDINE

رخام الربيع
إعالن مأعدد القرارات

HMAMI NOUR-EDDINE

 N°6, APPT 4, 2EME(ETAGE, RUE

 D’ALGERIE, VILLE(NOUVELLE, ،

30000، FES(MAROC
رخام الر2يع »شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة«

 عنوان مقرها االجأماعي: مأجر رقم 

1 الجنان R11/ 1 عين الشقف - 

))361 فاس املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.706(1

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

تم اتخاذ) ((0(( 16)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

النميلي) السيدعبداملالك  تفويت 

500)حصة اجأماعية من تصل)500 

عبدالرحيم) السيد  لفائدة  حصة 

مأوكل بأاريخ)16)شتنبر)))0)

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

النميلي) عبداملالك  السيد  اسأقالة 

من منصبه كمسير  تبرتته)

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

عبدالرحيم) السيد  تعيين  إعادة 

مأوكل كمسير  حيد للشركة ملدة غير)

محد دة

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام األسا�شي).

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)
النظام األسا�شي الأالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) بند 
شركة ذات) القانوني:) الشكل  مايلي:)
مسؤ لية محد دة))الشريك الوحيد)
على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 
السيد) ساهم  (: املساهمات) مايلي:)
تلف) بمبلغ مائة  عبدالرحيم مأوكل 

درهم))100000رهم))في الشركة
على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
حدد) (: الشركة) رتسما5  مايلي:)
تلف) مائة  مبلغ  في  الشركة  رتسما5 
إلى) مقسمة  )100000درهم)) درهم)
حصة اجأماعية كلها) ((1000( تلف)
السيد عبدالرحيم) الوحيد  للشريك 

مأوكل
على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 
مايلي:)التسيير):)يسير الشركة السيد)
كمسير  حيد) مأوكل  عبدالرحيم 

للشركة ملدة غير محد دة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((1 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3871.

606I

SOMANEX

الشركة الفرنسية لإلسثتمار 
املغرب )سفيم)

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOMANEX
3، شارع 9 بريزاش تقاطع شارع 
رحا5 املسكيني ، 0140)، الدار 

البيضاء املغرب
الشركة الفرنسية لإلسثأمار املغرب 

)سفيم) شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 10 زنقة 
الحرية الطابق 3 الشقة رقم 5 - 

0000) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
407(45



عدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0))الجريدة الرسمية   18968

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

القانون) إعداد  تم  ((018 يونيو) (04

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها):)الشركة)

الفرنسية لإلسثأمار املغرب))سفيم).

جميع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقارات) في  اإلسثأمار  تنواع 

السياحية  األرا�شي)  البنايات 

 التسيير  اإلستراد  الأصدير.

زنقة) (10 (: عنوان املقر االجأماعي)

 -  5 رقم) الشقة  (3 الطابق) الحرية 

0000))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

الفرنسية) الشركة  الشركة 

 1.000 (: )سفيم)) املغرب) لإلسثأمار 

درهم) (100.000 بقيمة) حصة 

للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

الفرنسية) الشركة  الشركة 

عنوانه)ا)) )سفيم)) لإلسثأمار املغرب)

87)شارع فوش)94104)سان موريس)

ديفو�شي)94104)سيدكس فرنسا.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

 (1 السيد محمد تنور عنوانه)ا))

شارع مكة إقامة فلوريدا كاليفورنيا)

000))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

يونيو)018))تحت رقم)9)006703.

607I

CABINET FCCA ATLAS

صيدلية از ران

PHARMACIE IZZOURANE 
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FCCA ATLAS

 AV ALLAL FASSI LOT RATMA

 IMM 89 APPT 5 ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 PHARMACIE صيدلية از ران

IZZOURANE شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

مراكش حي از ران امنأانوت - 

41050 امنأانوت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(191

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (09

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

 PHARMACIE از ران) صيدلية 

.IZZOURANE

غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.

شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

(- امنأانوت) از ران  حي  مراكش 

41050)امنأانوت املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: السيد امها5 نور الدين)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء)

السيد امها5 نور الدين عنوانه)ا))

شارع النصر تجزئة الأيرست رقم)75 

باها) ايت  شأوكة  (87100 بيوكري)

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد امها5 نور الدين عنوانه)ا))

شارع النصر تجزئة الأيرست رقم)75 

باها) ايت  شأوكة  (87100 بيوكري)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بأاريخ) بامنأانوت  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)))0)/598.

608I

سوجيستيو ليكسوس

طرانس ياكي
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سوجيستيو ليكسوس
زنقة احمد املنصور الدهبي رقم11 ، 

000)9، العرائش املغرب

طرانس ياكي شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع ابن 

عبد العزيز اقامة اسماعيل رقم 1 

الطابق الثالث - 000)9 000)9 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

7089

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (01

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها):)طرانس)

ياكي.

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املسأخدمين لحساب الغير.

شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

ابن عبد العزيز اقامة اسماعيل رقم)

 9(000  9(000 (- الطابق الثالث) (1

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

99)درهم،) مبلغ رتسما5 الشركة:)

مقسم كالأالي:

 1.000 (: الشبهي) سعاد  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الشبهي  سعاد  السيدة 

 9(000  68( رقم) الوفاء) تجزئة 

العرائش املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الشبهي  سعاد  السيدة 

 9(000  68( رقم) الوفاء) تجزئة 

العرائش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالعرائش بأاريخ))1)شتنبر)

))0))تحت رقم)-.

609I

ACOMS CONSULTING

FLEEXY GLOBAL SERVICE
إعالن مأعدد القرارات

ACOMS CONSULTING

رقم ) عمارة 13 شارع ادريس الثاني 

املدينة الجديدة ، 50000، مكناس 

املغرب

 FLEEXY GLOBAL SERVICE

»شركة ذات املسؤ لية املحد دة 

ذات الشريك الوحيد«

 عنوان مقرها االجأماعي: 410 شارع 

الزرقطوني إقامة حمد شقة 1 - 

0000) الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.505517
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بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

تم اتخاذ) ((0(( يونيو) (16 املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

 500 ياسين) بنمبارك  السيد  تفويت 

 500 تصل) من  اجأماعية  حصة 

حصة لفائدة السيد قمبوعي منير

على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 

تفويت السيد حسني ادري�شي) مايلي:)

500)حصة اجأماعية) عبد الرحمان)

حصة لفائدة السيد) (500 من تصل)

قمبوعي منير

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

ياسين) بنمبارك  السيد  اسأقالة 

 السيد حسني ادري�شي عبد الرحمان)

من مناصبهم مسيرين  تعيين السيد)

قمبوعي منير كمسير  حيد للشركة

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل الشكل القانوني للشركة من)

إلى) شركة ذات املسؤ لية املحد دة 

املحد دة) املسؤ لية  ذات  الشركة 

ذات الشريك الوحيد

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل الشكل القانوني للشركة من)

إلى) شركة ذات املسؤ لية املحد دة 

املحد دة) املسؤ لية  ذات  الشركة 

ذات الشريك الوحيد

على) ينص  الذي  (:14 رقم) بند 

منير) قمبوعي  السيد  تعيين  مايلي:)

كمسير  حيد للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)31047.

610I

SOCIETE SAMBAT

SAMBAT
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تعيين مسير جديد للشركة

SOCIETE SAMBAT

مركز كالز غفساي تا نات ، 34000، 

تا نات املغرب

SAMBAT شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي كالز املركز 

غفساي تا نات - 34000 تونات 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.109

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تم تعيين) )))شتنبر) املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة))بواط)

عبد االاله كمسير  حيد

تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((7 االبأدائية بأا نات بأاريخ)

))0))تحت رقم)491.

611I

ACOMS CONSULTING

BWEBLOO
إعالن مأعدد القرارات

ACOMS CONSULTING

رقم ) عمارة 13 شارع ادريس الثاني 

املدينة الجديدة ، 50000، مكناس 

املغرب

BWEBLOO »شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة ذات الشريك الوحيد«

 عنوان مقرها االجأماعي: 410 شارع 

الزرقطوني إقامة حمد شقة 1 - 

0000) الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.5055(1

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

تم اتخاذ) ((0(( يونيو) (16 املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 500 ياسين) بنمبارك  السيد  تفويت 
 500 تصل) من  اجأماعية  حصة 
حصة لفائدة السيد الناصري توفيق)
على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 
تفويت السيد حسني ادري�شي) مايلي:)
500)حصة اجأماعية) عبد الرحمان)
حصة لفائدة السيد) (500 من تصل)

الناصري توفيق
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
اسأقالة السيد بنمبارك ياسين من)
منصبه مسير  تعيين السيد الناصري)

توفيق كمسير  حيد للشركة
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
تحويل الشكل القانوني للشركة من)
إلى) شركة ذات املسؤ لية املحد دة 
املحد دة) املسؤ لية  ذات  الشركة 

ذات الشريك الوحيد
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تحويل الشكل القانوني للشركة من)
إلى) شركة ذات املسؤ لية املحد دة 
املحد دة) املسؤ لية  ذات  الشركة 

ذات الشريك الوحيد
على) ينص  الذي  (:14 رقم) بند 
تعيين السيد الناصري توفيق) مايلي:)

كمسير  حيد للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)31046.
61(I

مور كو كومبأونس اكا نت

A.M RECYCLAGE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مور كو كومبأونس اكا نت
شقة 17 الطابق 4 برج منارة ) 

مدخل ا شارع عبد الكريم الخطابي 
، 40000، مراكش املغرب

A.M RECYCLAGE شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي حظيرة 

مزارع د ار القايد حر2يل مراكش - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1(9085

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (01
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 A.M (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.RECYCLAGE
مقا 5) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
)إدارة) الصناعية) العمليات  إدارة  في 

 إعادة تد يرالنفايات)
ت ) املخألفة  األعما5  في  مقا 5  (-

البناء
-)مكاتب))تاجر مسألزمات).

حظيرة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
(- مراكش) حر2يل  القايد  د ار  مزارع 

40000)مراكش املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:
 100 (: ابلينكا) املصطفى  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد املصطفى ابلينكا عنوانه)ا))
 44000 الصويرة) (5 الأجزئة) (599

الصويرة املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد املصطفى ابلينكا عنوانه)ا))
 44000 الصويرة) (5 الأجزئة) (599

الصويرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((1 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139604.
613I
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cabinet AMSN

STE ALYAS CALL
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

cabinet AMSN

 N°8 rue(antisirabe(appt(n°11

 3eme(etage(vn(meknes ،

50000، meknes(maroc

STE ALYAS CALL شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

الثالث إقامة بزنيس سنتر) رقم 15 

زنقة بدر الكبرى مكناس املغرب - 

50000 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.544(5

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تقرر) ((0(( شتنبر) (15 في) املؤرخ 

ذات مسؤ لية محد دة) حل شركة 

 STE ALYAS الوحيد) الشريك  ذات 

CALL)مبلغ رتسمالها)100.000)درهم)

الطابق) اإلجأماعي  مقرها   عنوان 

رقم) سنتر)) بزنيس  إقامة  الثالث 

زنقة بدر الكبرى مكناس املغرب) (15

(5 نتيجة  املغرب  مكناس  (50000  -

الغير) ز2ائن  املنافسة  عدم  جود  (:

الشريفة.

  حدد مقر الأصفية ب الطابق)

 15 رقم) الثالث إقامة بزنيس سنتر))

(- املغرب) مكناس  الكبرى  بدر  زنقة 

50000)مكناس املغرب.)

  عين:

كريم) حسن  محمد  السيد)ة))

 10090 الر2اط) دري�شي  عنوانه)ا))

الر2اط املغرب كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

تنتسرابي) زنقة  (: بالأصفية) املأعلقة 

عمارة)8)الشقة)11)مكناس.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((7 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم)874.

614I

LE CHIC ATTITUDE

LE CHIC ATTITUDE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

LE CHIC ATTITUDE

 LE JOYEUX DU PARC GH A ESC

 B(MG9 ، 28810، MOHAMEDIA

MAROC

LE CHIC ATTITUDE شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 LES عنوان مقرها اإلجأماعي 

 JOYEUX DU PARC GH A ESC B

 MG9 MOHAMMEDIA - 28810

املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

31487

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) (16

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 LE (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.CHIC ATTITUDE

غرض الشركة بإيجاز):)بيع  شراء)

املالبس بالأقسيط.

 LES (: االجأماعي) املقر  عنوان 

 JOYEUX DU PARC GH A ESC B

 MG9 MOHAMMEDIA - (8810

املحمدية املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 5.000 (: ياسمينة) ابد   السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيدة فايز رشيد):)5.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 5000 (: ياسمينة) ابد   السيدة 

بقيمة)50.000)درهم.

بقيمة) (5000 (: السيد فايز رشيد)

50.000)درهم.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد فايز رشيد عنوانه)ا))الدار)

البيضاء) الدار  ((0(30 البيضاء)

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد فايز رشيد عنوانه)ا))الدار)

البيضاء) الدار  ((0(30 البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بأاريخ) باملحمدية  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)1877.

615I

OMEGA LINE

 DROGUERIE GLOBALE
M2A

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تأسيس شركة

OMEGA LINE

إقامة الر2يع 96، شارع آنفا، 

الطابق 7، املكأب 71 ، 0370)، 

الدارالبيضاء املغرب

 DROGUERIE GLOBALE M(A

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 7 جنان 

املحيط ،  م ج 40، النواصر دار 

بوعزة، - 3))7) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

555997

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) (19(( غشت) ((9

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.DROGUERIE GLOBALE M(A

تعما5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السباكة  الأكييف.

جنان) (7 (: عنوان املقر االجأماعي)

دار) النواصر  (،40 ج) ،) م  املحيط)

الدارالبيضاء) ((7((3 (- بوعزة،)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:

حصة) (50 (: نادية) عبيد  السيدة 

بقيمة)100)درهم للحصة.

 50 (: العزيز) عبد  امزيل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) نادية  عبيد  السيدة 

4،الشقة) ،الطابق) زنقة سيدي علي)

الدارالبيضاء) ((0050 ))،بوركون)

املغرب.

السيد امزيل عبد العزيز عنوانه)ا))

د ار اغرم تنسيخت تمزموت)47900 

زاكورة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) نادية  عبيد  السيدة 

4،الشقة) ،الطابق) زنقة سيدي علي)

الدارالبيضاء) ((0050 ))،بوركون)

املغرب

السيد امزيل عبد العزيز عنوانه)ا))

د ار اغرم تنسيخت تمزموت)47900 

زاكورة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بالدار البيضاء)بأاريخ)-)تحت)

رقم)-.

616I
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TY CONSULTING

BICMO
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN (6
 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،
20140، CASABLANCA(MAROC

BICMO شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 4 إقامة 
ماز ريل زنقة سقراط املعاريف 

الدارالبيضاء - 0330) الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
556517

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (19
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.BICMO
تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
ت ) اململوكة  العقارات   تشغيل 

املؤجرة.
إقامة) (4 (: عنوان املقر االجأماعي)
املعاريف) سقراط  زنقة  ماز ريل 
0330))الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
السيد بيشا محمد):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

 4 عنوانه)ا)) محمد  بيشا  السيد 

البيضاء) كاليفورنيا  افينيون  إقامة 

0150))الدارالبيضاء)املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

 4 عنوانه)ا)) محمد  بيشا  السيد 

البيضاء) كاليفورنيا  افينيون  إقامة 

0150))الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)6)8391.

617I

درعة ارشادات ش.م.م

ENTREPRISE TICHEMOT
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

درعة ارشادات ش.م.م

شارع محمد الخامس صند ق بريد 

10 تصومعت ، 45000،  رزازات 

املغرب

ENTREPRISE TICHEMOT شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار 

الفكارة تانسيفت اكذز - 45900 

زاكورة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(695

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تقرر حل) 04)غشت) املؤرخ في)

املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 

مبلغ) (ENTREPRISE TICHEMOT

درهم  عنوان) (100.000 رتسمالها)

الفكارة) د ار  اإلجأماعي  مقرها 

زاكورة) (45900 (- اكذز) تانسيفت 

النهائي) الأوقف  (: (5 نتيجة  املغرب 

لنشاط الشركة.

  حدد مقر الأصفية ب رقم)76) 

45000) رزازات) (- األخوة) تجزئة 

املغرب.)

  عين:

محمد باد   عنوانه)ا)) السيد)ة))

 45000 األخوة) تجزئة  ((76 رقم)

 رزازات املغرب كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((3 االبأدائية بزاكورة بأاريخ)

))0))تحت رقم)4).

618I

ficof

STE NOUR AL ACHBAL

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجأماعي للشركة

ficof

 1rue(abi(temmam ، 60000،

oujda maroc

STE NOUR AL ACHBAL شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي ضهر 

املحلة بلوك اكس رقم 136  جدة - 

60000  جدة املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.33303

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في)08)مارس)))0))تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

 136 رقم) اكس  بلوك  املحلة  »ضهر 

إلى) املغرب«) 60000) جدة  (-  جدة)

»تجزئة اريس رقم)306)طريق امللوية)

1)رقم)4 - 60000) جدة املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تبريل) (05 بأاريخ) بوجدة  الأجارية 

))0))تحت رقم)1135.

619I

SOCOGESE

 BUREAU DE CHANGE

CHRAIBI
إعالن مأعدد القرارات

SOCOGESE

شارع  لي العهد إقامة موالي الكامل 

فاس ، 30000، فاس املغرب

 BUREAU DE CHANGE CHRAIBI

»شركة ذات املسؤ لية املحد دة«

 عنوان مقرها االجأماعي: 33 زنقة 

عبد الكريم الخطابي - 30000 فاس 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.(7(49

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

تم اتخاذ) ((0(( 0))شتنبر) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

الشرايبي) طرف  من  ح.إ  (750 هبة)

حفيظ لصالح تمه  إخوته مقسمة)

خديجة) ابراهيمي  زاني  كالأالي:)

ح.إ،) (1(5 نادية) ح.إ،الشرايبي  (1(5

ح.إ  الشرايبي) ((50 تمين) الشرايبي 

نوفل)50))ح.إ.

على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 

مايلي:)قبو5 الورثة بعد  فاة الراحل)

 4000 حسن  تقسيم) الشرايبي 

يملكها) كان  التي  إجأماعية  حصة 

لفائدة) ح.إ  (500 (: كالأالي) الراحل 

خديجة،) ابراهيمي  زاني  السيدة 

الشرايبي) السيد  لفائدة  ح.إ  (1000

السيدة) لفائدة  ح.إ  (500 حفيظ،)

لفائدة) ح.إ  (1000 نادية،) الشرايبي 

ح.إ) تمين  1000) الشرايبي  السيد 

لفائدة السيد الشرايبي نوفل.

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

إسأمرارية تسيير الشركة من) مايلي:)

طرف املسير الوحيد السيد الشرايبي)

حفيظ  ذلك ملدة غير محد دة.

على) ينص  الذي  (:4 رقم) قرار 

مايلي:)الصالحيات اإلدارية  اإلمضاء)

اإلجأماعي.
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قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
تحيين النظام األسا�شي للشركة.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)
النظام األسا�شي الأالية:)

على) ينص  الذي  (:6-7 رقم) بند 
مايلي:)رتسما5 الشركة)500.000،00 
حصة) (5000 الى) مقسمة  درهم 
100)درهم للحصة) إجأماعية بقيمة)
لفائدة) ح.إ  (6(5 (: كالأالي)  مقسمة 
خديجة،) ابراهيمي  زاني  السيدة 
الشرايبي) السيد  لفائدة  ح.إ  (1(50
السيدة) لفائدة  ح.إ  (6(5 حفيظ،)
لفائدة) ح.إ  (1(50 نادية،) الشرايبي 
ح.إ) تمين  50)1) الشرايبي  السيد 

لفائدة السيد الشرايبي نوفل.
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 
مايلي:)تسييرالشركة من طرف السيد)
غير) ملدة  حفيظ،) ذلك  الشرايبي 

محد دة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((6 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3949/))0).

6(0I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

EXCELLIA IMMO
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
54000، خنيفرة املغرب

EXCELLIA IMMO شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 17 
تجزئة البركة - 54000 خنيفرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

4555
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) ((9
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.EXCELLIA IMMO
التر يج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاري
تعما5 مخألفة.

رقم) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
خنيفرة) (54000 (- البركة) تجزئة  (17

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
السيد الوافي يوسف):)50))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 (50 (: زكرياء) الصالح  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 (50 (: املهدي) حموجان  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
السيد در �شي محمد):)50))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) يوسف  الوافي  السيد 
 54000  05 رقم) (01 مبر كة) حي 

خنيفرة املغرب.
عنوانه)ا)) زكرياء) الصالح  السيد 
شقة) (1317 عمارة) (1 تجزئة الوفاق)

14 000)1)تمارة املغرب.
السيد حموجان املهدي عنوانه)ا))
اقامة سليمة))0)عمارة)05)شقة)18 

11100)سال الجديدة املغرب.
عنوانه)ا)) محمد  در �شي  السيد 
اكدا5) زيز  زنقة  اد  (3 الشقة) (13

10000)الر2اط املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) يوسف  الوافي  السيد 
 54000  05 رقم) (01 مبر كة) حي 

خنيفرة املغرب
عنوانه)ا)) زكرياء) الصالح  السيد 
شقة) (1317 عمارة) (1 تجزئة الوفاق)

14 000)1)تمارة املغرب.

السيد حموجان املهدي عنوانه)ا))

اقامة سليمة))0)عمارة)05)شقة)18 

11100)سال الجديدة املغرب

عنوانه)ا)) محمد  در �شي  السيد 
اكدا5) زيز  زنقة  اد  (3 الشقة) (13

10000)الر2اط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

6))شتنبر) االبأدائية بخنيفرة بأاريخ)

))0))تحت رقم)))4.

6(1I

SOFI RIMA

 ATLANTIQUE DES
TRAVAUX PUBLICS

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOFI RIMA

صند ق البريد 436) املدينة 

الجديدة فاس ، 30000، فاس 

املغرب

 ATLANTIQUE DES TRAVAUX

PUBLICS شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 48 
زنقة 8 بالد الرايس سهب الورد - 

30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.64819

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تقرر حل) 0))شتنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)

 ATLANTIQUE الوحيد) الشريك 

مبلغ) (DES TRAVAUX PUBLICS
درهم  عنوان) (100.000 رتسمالها)
مقرها اإلجأماعي رقم)48)زنقة)8)بالد)

فاس) (30000 (- الرايس سهب الورد)

حل الشركة قبل) (: املغرب نتيجة 5)

اال ان ناتج عن ازمة في امليدان.

رقم) ب  الأصفية  مقر  حدد    
بالد الرايس سهب الورد) (8 زنقة) (48

املغرب)30000)فاس املغرب.)

  عين:
جواد شراد  عنوانه)ا)) السيد)ة))
الرايس سهب) بالد  (8 زنقة) (48 رقم)
30000)فاس املغرب كمصفي) الورد)

)ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)
 8 زنقة) (48 رقم) (: املأعلقة بالأصفية)

بالد الرايس سهب الورد
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((6 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3930.

6((I

STE CISS SARL

ISSADINE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CISS SARL
مكأب 7 زنقة رقم 399 الطابق 
الأاني تجزئة جنة الزيأون 1 بن 

سودة فاس مكاتب ابراهيم مبعوت، 
30000، فاس املغرب

ISSADINE شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي محل رقم 
5 تجزئة البركة 696 طريق سيدي 
حرازم فاس - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
73837

 01 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( شتنبر)
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.ISSADINE
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غرض الشركة بإيجاز):)محل لبيع)
عدة تنواع من البضائع

بيع االثات املنزلي.
عنوان املقر االجأماعي):)محل رقم)
سيدي) طريق  (696 البركة) تجزئة  (5

حرازم فاس)-)30000)فاس املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: الهبطي) فريدة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيدة فريدة الهبطي عنوانه)ا))
النرجس) كيكو  زنقة  كنوز  تجزئة  (8

فاس)30000)فاس املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيدة فريدة الهبطي عنوانه)ا))
النرجس) كيكو  زنقة  كنوز  تجزئة  (8

فاس)30000)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((0 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)4916.
6(3I

Auditing consulting house

ATOUTAGE SERVICES
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Auditing consulting house
 Immeuble(A, angle(bd(Rahal
 Meskini(et(av(lalla(Yacout ,
 6ème(étage(N°32 place(la

 victoire, Casablanca، 20520،
Casablanca Maroc

ATOUTAGE SERVICES شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي مركز 
االعما5 الهبة، 10 زنقة الحرية 

الطابق 3، رقم 5 - - 0000) الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.386309

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر) ((0(( غشت) (18 في) املؤرخ 
ذات مسؤ لية محد دة) حل شركة 
 ATOUTAGE الوحيد) الشريك  ذات 
 10.000 رتسمالها) مبلغ  (SERVICES
اإلجأماعي) مقرها  درهم  عنوان 
مركز االعما5 الهبة،)10)زنقة الحرية)
الدار) ((0000  -  -  5 رقم) (،3 الطابق)
انعدام) (: (5 نتيجة  املغرب  البيضاء)

الطلب.
مركز) ب  الأصفية  مقر  حدد    
الحرية) زنقة  (10 الهبة،) االعما5 
الدار) ((0000  -  5 رقم) (،3 الطابق)

البيضاء)املغرب.)
  عين:

 MYRTILLE MAYELLE((السيد)ة
 rue paul kimpe  43  عنوانه)ا))
 59(60 hellemmes-lille 59(60
)ة)) كمصفي) (LILLE FRANCE

للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)31466.
6(4I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

كوستيل
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS(OUED(ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC

كوستيل شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 65 مكرر 
زنقة الزا ية الكأانية  ادي زم 

fiduciaire.ouardigha@gmail.
com  ادي زم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 681

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

القانون) إعداد  تم  ((014 تبريل) ((9

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

كوستيل.

مسأغل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مقهى.

 65 (: االجأماعي) املقر  عنوان 

مكرر زنقة الزا ية الكأانية  ادي زم)

fiduciaire.ouardigha@gmail.

com) ادي زم املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد صالحي حكيم):)100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حكيم  صالحي  السيد 

ظبى) تبو  (30191 البريد) صند ق 

5350)) ادي زم املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) حكيم  صالحي  السيد 

ظبى) تبو  (30191 البريد) صند ق 

5350)) ادي زم املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

04)يونيو) االبأدائية بوادي زم بأاريخ)

014))تحت رقم)33.

6(5I

FIDUCIA-MID

 COMPLEXE EDUCATIF

 L›EXCELLENCE

--ETABLISSEMENT PRIVE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

إضافة تسمية تجارية ت  شعار)

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق اال 5 طريق مكناس 

ميمال5 ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت

 COMPLEXE EDUCATIF

 L’EXCELLENCE

ETABLISSEMENT PRIVE-- »شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة«

 عنوان مقرها االجأماعي: شارع 
غينيا عمارة البوعامي،الطابق اال 5 

الشقة رقم )0 - - ميدلت املغرب.

»إضافة تسمية تجارية ت  شعار«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.3(31

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
تقرر) ((0(( شتنبر) (1( في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة  هو:

KHOTA ATAMAYOZ

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) ((( االبأدائية بميدلت بأاريخ)

))0))تحت رقم)30).

6(6I

ZHAR AHMED

MORYAM LILBINAE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

ZHAR AHMED

 N 31 LOT(BELAIRE(RESIDENCE

 AL(MANAL 1 APPT 18 3EME

 ETAGE(BENSOUDA ، 30030،

FES MAROC

MORYAM LILBINAE شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 371 بلوك 

6) حي ثغات فاس فاس 30090 

فاس املغرب.

تفويت حصص



عدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0))الجريدة الرسمية   18974

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.54065

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( شتنبر) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):
اللطيف) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (5 الفرشاخي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (1(5 تصل)
 CIN: ZT(0(193 محمد الفرشاخي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).
اللطيف) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (5 الفرشاخي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (1(5 تصل)
 CIN: CD(86716 محمد الفرشاخي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).
محمد) )ة)) السيد) تفويت 
حصة اجأماعية من) (16 الفرشاخي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (((7 تصل)
 CIN: ZT(0(193 محمد الفرشاخي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).
محمد) )ة)) السيد) تفويت 
حصة اجأماعية من) (17 الفرشاخي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (((7 تصل)
 CIN: CD(86716 محمد الفرشاخي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).
الغفور) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (5 الفرشاخي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (1(5 تصل)
 CIN: ZT(0(193 محمد الفرشاخي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).
الغفور) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (5 الفرشاخي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (1(5 تصل)
 CIN: CD(86716 محمد الفرشاخي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).
الغني) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (5 الفرشاخي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (1(5 تصل)
 CIN: ZT(0(193 محمد الفرشاخي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).
الغني) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (5 الفرشاخي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (1(5 تصل)
 CIN: CD(86716 محمد الفرشاخي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).

يوسف) )ة)) السيد) تفويت 

من) اجأماعية  حصة  (5 الفرشاخي)

)ة)) حصة لفائدة السيد) (1(5 تصل)

 CIN: ZT(0(193 محمد الفرشاخي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).

يوسف) )ة)) السيد) تفويت 

من) اجأماعية  حصة  (5 الفرشاخي)

)ة)) حصة لفائدة السيد) (1(5 تصل)

 CIN: CD(86716 محمد الفرشاخي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).

هللا) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

من) اجأماعية  حصة  (9 الفرشاخي)

)ة)) حصة لفائدة السيد) (1(8 تصل)

 CIN: ZT(0(193 محمد الفرشاخي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).

هللا) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

من) اجأماعية  حصة  (9 الفرشاخي)

)ة)) حصة لفائدة السيد) (1(8 تصل)

 CIN: CD(86716 محمد الفرشاخي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).

القادر) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

من) اجأماعية  حصة  (7 الفرشاخي)

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (93 تصل)

 CIN: ZT(0(193 محمد الفرشاخي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).

القادر) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

من) اجأماعية  حصة  (6 الفرشاخي)

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (93 تصل)

 CIN: CD(86716 محمد الفرشاخي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).

احمد) )ة)) السيد) تفويت 

من) اجأماعية  حصة  (4 الفرشاخي)

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (5( تصل)

 CIN: ZT(0(193 محمد الفرشاخي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).

احمد) )ة)) السيد) تفويت 

من) اجأماعية  حصة  (4 الفرشاخي)

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (5( تصل)

 CIN: CD(86716 محمد الفرشاخي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) ((3 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)))0)/5040.

6(7I

ZHAR AHMED

AATIKPROMO
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

ZHAR AHMED
 N 31 LOT(BELAIRE(RESIDENCE
 AL(MANAL 1 APPT 18 3EME
 ETAGE(BENSOUDA ، 30030،

FES MAROC
AATIKPROMO شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم )) 

تجزئة الأال5 ) طريق مكناس فاس - 
30090 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.59385
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( شتنبر) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):
اللطيف) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (8 الفرشاخي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (1(5 تصل)
 CIN: ZT(0(193 محمد الفرشاخي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).
اللطيف) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (8 الفرشاخي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (1(5 تصل)
 CIN: CD(86716 محمد الفرشاخي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).
اللطيف) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (9 الفرشاخي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (1(5 تصل)
 CIN: C557(81 الفرشاخي) محمد 

بأاريخ))1)شتنبر)))0).
اللطيف) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (7 الفرشاخي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (1(5 تصل)
 CIN: C967455 عبد هللا الفرشاخي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).
اللطيف) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (7 الفرشاخي)
السيد) لفائدة  حصة  (1(5 تصل)
 CIN: الفرشاخي) القادر  عبد  )ة))

CD596(0)بأاريخ))1)شتنبر)))0).

اللطيف) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (6 الفرشاخي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (1(5 تصل)
 CIN: CD193997 احمد الفرشاخي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).
الغفور) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (8 الفرشاخي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (1(5 تصل)
 CIN: ZT(0(193 محمد الفرشاخي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).
الغفور) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (8 الفرشاخي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (1(5 تصل)
 CIN: CD(86716 محمد الفرشاخي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).
الغفور) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (9 الفرشاخي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (1(5 تصل)
 CIN: C557(81 الفرشاخي) محمد 

بأاريخ))1)شتنبر)))0).
الغفور) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (7 الفرشاخي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (1(5 تصل)
 CIN: C967455 عبد هللا الفرشاخي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).
الغفور) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (7 الفرشاخي)
السيد) لفائدة  حصة  (1(5 تصل)
 CIN: الفرشاخي) القادر  عبد  )ة))

CD596(0)بأاريخ))1)شتنبر)))0).
الغفور) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (6 الفرشاخي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (1(5 تصل)
 CIN: CD193997 احمد الفرشاخي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).
الغني) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (8 الفرشاخي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (1(5 تصل)
 CIN: ZT(0(193 محمد الفرشاخي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).
الغني) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (8 الفرشاخي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (1(5 تصل)
 CIN: CD(86716 محمد الفرشاخي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).
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الغني) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (9 الفرشاخي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (1(5 تصل)
 CIN: C557(81 الفرشاخي) محمد 

بأاريخ))1)شتنبر)))0).
الغني) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (7 الفرشاخي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (1(5 تصل)
 CIN: C967455 عبد هللا الفرشاخي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).
الغني) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (7 الفرشاخي)
السيد) لفائدة  حصة  (1(5 تصل)
 CIN: الفرشاخي) القادر  عبد  )ة))

CD596(0)بأاريخ))1)شتنبر)))0).
الغني) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (6 الفرشاخي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (1(5 تصل)
 CIN: CD193997 احمد الفرشاخي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).
يوسف) )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (8 الفرشاخي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (1(5 تصل)
 CIN: ZT(0(193 محمد الفرشاخي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).
يوسف) )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (8 الفرشاخي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (1(5 تصل)
 CIN: CD(86716 محمد الفرشاخي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).
يوسف) )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (9 الفرشاخي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (1(5 تصل)
 CIN: C557(81 الفرشاخي) محمد 

بأاريخ))1)شتنبر)))0).
يوسف) )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (7 الفرشاخي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (1(5 تصل)
 CIN: C967455 عبد هللا الفرشاخي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).
يوسف) )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (7 الفرشاخي)
السيد) لفائدة  حصة  (1(5 تصل)
 CIN: الفرشاخي) القادر  عبد  )ة))

CD596(0)بأاريخ))1)شتنبر)))0).

يوسف) )ة)) السيد) تفويت 

من) اجأماعية  حصة  (6 الفرشاخي)

)ة)) حصة لفائدة السيد) (1(5 تصل)

 CIN: CD193997 احمد الفرشاخي)

بأاريخ))1)شتنبر)))0).

سعيد) اعأيق  )ة)) السيد) تفويت 

 500 تصل) من  اجأماعية  حصة  (8

محمد) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

بأاريخ) (CIN: ZT(0(193 الفرشاخي)

)1)شتنبر)))0).

سعيد) اعأيق  )ة)) السيد) تفويت 

 500 تصل) من  اجأماعية  حصة  (8

محمد) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

بأاريخ) (CIN: CD(86716 الفرشاخي)

)1)شتنبر)))0).

سعيد) اعأيق  )ة)) السيد) تفويت 

تصل) من  اجأماعية  حصة  (100

500)حصة لفائدة السيد))ة))محمد)

الفرشاخي)CIN: C557(81)بأاريخ))1 

شتنبر)))0).

اعأيق سعيد) )ة)) السيد) تفويت 

 500 حصة اجأماعية من تصل) (49

هللا) عبد  )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

بأاريخ) (CIN: C967455 الفرشاخي)

)1)شتنبر)))0).

سعيد) اعأيق  )ة)) السيد) تفويت 

 500 حصة اجأماعية من تصل) ((8

)ة))عبد القادر) حصة لفائدة السيد)

بأاريخ) (CIN: CD596(0 الفرشاخي)

)1)شتنبر)))0).

سعيد) اعأيق  )ة)) السيد) تفويت 

 500 تصل) من  اجأماعية  حصة  (7

احمد) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

بأاريخ) (CIN: CD193997 الفرشاخي)

)1)شتنبر)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) ((3 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)))0)/5037.

6(8I

ZHAR AHMED

AATIKPROMO
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تعيين مسير جديد للشركة

ZHAR AHMED

 N 31 LOT(BELAIRE(RESIDENCE

 AL(MANAL 1 APPT 18 3EME

 ETAGE(BENSOUDA ، 30030،

FES MAROC

AATIKPROMO شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم )) 

تجزئة الأال5 ) طريق مكناس - 

30090 فاس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.59385

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تم تعيين) )1)شتنبر) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

الفرشاخي محمد كمسير آخر

تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((3 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)))0)/5037.

6(9I

CAF MANAGEMENT

EM WELNESS
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

CAF MANAGEMENT

الزنقة 37 الرقم 17 حي الهناء ، 

10)0)، الدار البيضاء املغرب

EM WELNESS شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 10 زنقة 

شراردة الطابق السفلي درب لو2يلة 

بوغكون - 10)0) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

547033

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) ((3

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 EM (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.WELNESS

اقأناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األ راق) جميع   ملكية  إدارة  نقل 

املالية  األسهم  الحقوق االجأماعية)

بشكل عام.
زنقة) (10 (: عنوان املقر االجأماعي)

شراردة الطابق السفلي درب لو2يلة)

البيضاء) الدار  ((0(10 (- بوغكون)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد منير بن املاحي):)100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 450 (: املجدي) املهدي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشركة ج)ت فا نتيغ):)450)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) املاحي  بن  منير  السيد 

قطاع)8)شارع الدلب بلوك ك رقم)8 

حي الرياض)10)0))الر2اط املغرب.

املجدي عنوانه)ا)) املهدي  السيد 

 8 3))اقامة الياقوت عمارة ن) قطاع)

شارع الر 2ينية حي الرياض) (9 شقة)

10)0))الر2اط املغرب.

عنوانه)ا)) فا نتيغ  ج)ت  الشركة 

باريس) (75016 كواي لويس بلير يت)

فرنسا.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) املاحي  بن  منير  السيد 

قطاع)8)شارع الدلب بلوك ك رقم)8 

حي الرياض)10)0))الر2اط املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

يونيو)))0))تحت رقم)8058)8.

630I

STE SOTOTEC

SOCIETE SOTOTEC
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE SOTOTEC

 RDC 22 HAY(EL(MOURABITINE

 RUE(SABOU(BLOC(NR 4 ،

35000، TAZA(MAROC

SOCIETE SOTOTEC شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

األر�شي حي املرابطين شارع سبو 

بلوك 4 تازة - 35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6613

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) ((0

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.SOCIETE SOTOTEC

 NEGOCE(:(غرض الشركة بإيجاز

ET COMMERCE GENERAL

.TRAVAUX DIVERS

الطابق) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

األر�شي حي املرابطين شارع سبو بلوك)

4)تازة)-)35000)تازة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: غزالن) بوقال5  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيدة بوقال5 غزالن عنوانه)ا))

تازة) (35000 الوفاق) تجزئة  (561

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيدة بوقال5 غزالن عنوانه)ا))

تازة) (35300 الوفاق) تجزئة  (561

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (13 بأاريخ) بأازة  االبأدائية 

))0))تحت رقم)334.

631I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

CAFE LA CREME MKS
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &

ASSOCIES

مكناس ، 10000، مكناس املغرب

CAFE LA CREME MKS شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 41 ، 

ثجزئة الثضامن ) مكناس - 50050 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

57((7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) ((4

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.LA CREME MKS

غرض الشركة بإيجاز):)مقهى)
مطعم الوجبات السريعة.

عنوان املقر االجأماعي):)رقم)41)،)
 50050 (- ))مكناس) ثجزئة الثضامن)

مكناس املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 500 (: بنازنز 5) عاشور  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 500 (: بنازنز 5) ياسين  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد عاشور بنازنز 5 عنوانه)ا))
رقم)41)،)ثجزئة الثضامن)))املنصور)

مكناس)50050)مكناس املغرب.
السيد ياسين بنازنز 5 عنوانه)ا))
رقم)41)،)ثجزئة الثضامن)))مرجان)) 

مكناس)50050)مكناس املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد عاشور بنازنز 5 عنوانه)ا))
رقم)41)،)ثجزئة الثضامن)))املنصور)

مكناس)50050)مكناس املغرب
السيد ياسين بنازنز 5 عنوانه)ا))
رقم)41)،)ثجزئة الثضامن)))مرجان)) 

مكناس)50050)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((1 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم)0)34.
63(I

SOFI RIMA

 COMPLEXE TOURISTIQUE
ZAKI

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تأسيس شركة

SOFI RIMA
صند ق البريد 436) املدينة 

الجديدة فاس ، 30000، فاس 
املغرب

 COMPLEXE TOURISTIQUE
ZAKI شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار ا الد 

ازيد عين الشقف فاس 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

73931

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (06

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

 COMPLEXE TOURISTIQUE

.ZAKI

تشغيل) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

حمام السباحة

-)تشغيل مقهى  قاعة الحفالت

-)اشغا5 مخألفة.

عنوان املقر االجأماعي):)د ار ا الد)

ازيد عين الشقف فاس)30000)فاس)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 350 (: الدهبي) بشرى  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 350 (: الزمزامي) مليكة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 300 (: حمرا ي) سلمى  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

الدهبي عنوانه)ا)) السيدة بشرى 

رقم)63)حي بام بنسودة)30000)فاس)

املغرب.

السيدة مليكة الزمزامي عنوانه)ا))
بنسودة) بام  حي  (17 زنقة) (63 رقم)

30000)فاس املغرب.
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السيدة سلمى حمرا ي عنوانه)ا))

رقم)63)حي بام بنسودة)30000)فاس)

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

الدهبي عنوانه)ا)) السيدة بشرى 

رقم)63)حي بام بنسودة)30000)فاس)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((6 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3931.

633I

fiduciaire(espace(conseils

AYOUSMED CONSEIL

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduciaire(espace(conseils

 tarik(el(khair(rue 1 nr 45 sidi

 bernoussi(casa ، 20600،

casablanca maroc

AYOUSMED CONSEIL شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

الحمد عمارة جه1د شقة 10 عين 

السبع - 54)0) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556503

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (05

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.AYOUSMED CONSEIL

(• (: بإيجاز) الشركة  غرض 

القانونية  الضريبية) االستشارات 

تنفيذ) املحاسبية.) املساعدة  (،

(، الهيكلة) ،) إعادة  اإلجراءات)

 االسأعانة بمصادر خارجية لكشوف)

(، ،) إعداد خطط األعما5) املرتبات)

 تعما5 املحاسبة  إعداد الأقارير)؛

الشركات) إنشاء) مراجعة  (•

 إغالق حساباتها.

صياغة تي سند خاص يأعلق) (•

بالحياة الأجارية  املعامالت املخألفة.

في) الثالثة  األطراف  مساعدة  (•

الضرائب  القانونية  اإلدارية  جميع)

على) تؤثر  التي  الأنظيمية  الوظائف 

الحياة الأجارية..

اقامة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

عين) (10 شقة) جه1د  عمارة  الحمد 

البيضاء) الدار  ((0(54 (- السبع)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد عثمان محمد):)100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) محمد  عثمان  السيد 

 8 اقامة 5 سقة) (3 إقامة ت رشيدس)

8800))املحمدية املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محمد  عثمان  السيد 

 8 اقامة 5 سقة) (3 إقامة ت رشيدس)

8800))املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم))83911.

634I

الز ين املصطفى

CÉLGE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الز ين املصطفى

عمارة 9 زنقة بنزرت شقة 5 الطابق 

3 حمرية ، 50000، مكناس املغرب

CÉLGE شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 9 ت 

3 اقامة البسأان  يسالن - 50080 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

57(63

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((1

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

.CÉLGE(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

اعما5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مخألة ا  اشغا5 البناء

الأجارة بجميع انواعها

االسأيراد  الأصدير.
ت) (9 رقم) (: عنوان املقر االجأماعي)

 50080 (- اقامة البسأان  يسالن) (3

مكناس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

1.000)حصة) (: السيد زهير ا ريو)

بقيمة)100)درهم للحصة.

بقيمة) (1000 (: السيد زهير ا ريو)

100)درهم.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد زهير ا ريو عنوانه)ا))رقم)3 
شارع)35)حي الأقدم)50050)مكناس)

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد زهير ا ريو عنوانه)ا))رقم)3 
شارع)35)حي الأقدم)50050)مكناس)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((7 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3497.
635I

DRIEB(&(ASSOCIES

APRILIS
إعالن مأعدد القرارات

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD(DE(LA(RESISTANCE
 IMMEUBLE(CASA(BUSINESS ،
20110، CASABLANCA(MAROC
APRILIS »شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة«
 عنوان مقرها االجأماعي: 17)، 

شارع ابراهيم الر داني إقامة الفأح 
الطابق األ 5 الرقم 3 - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: -.
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
تم اتخاذ) ((0(1 فبراير) (15 املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
املصفي) تقرير  على  املصادقة  مايلي:)
إضافة إلى الحساب النهائي للأصفية)
الذي خلص إلى رصيد إيجابي بقيمة)

146.158,36)درهم.)
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
للأصفية) اإليجابي  الحساب  رصد 
درهم) (146.158,36 بقيمة) الذي 
)مدين)) سلبي) جديد  من  ملرحل 

موقوف في)1)0)/)31/1.
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
لأصفية) النهائي  القفل  عن  اإلعالن 
ستأوقف) التي  (APRILIS شركة)
ممارسة) عن  املعنوية  الشخصية 

نشاطها ابأداء)من اليوم.
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على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

مايلي:)إخالء)طرف املصفي من مهمة)

التسيير.)

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)1)0))تحت رقم))41)79.

636I

BBH CONSULTING SARL

UKRAINE INVESTMENT

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

BBH CONSULTING SARL

عمارة احالم 1 مكأب رقم 11 

الطابق 5 شارع يعقوب املنصور ، 

40000، مراكش املغرب

UKRAINE INVESTMENT شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها االجأماعي شارع 

محمد السادس اقامة كولف سيتي 

عمارة 7 رقم 98 - 0)400 مراكش 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.57761

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تمت) ((018 دجنبر) (10 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  الأالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

الهوائية) الدراجات  كراء)

 الدراجات النارية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) (03 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

019))تحت رقم)101443.

637I

BBH CONSULTING SARL

UKRAINE INVESTMENT
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما5 الشركة

BBH CONSULTING SARL
عمارة احالم 1 مكأب رقم 11 

الطابق 5 شارع يعقوب املنصور ، 
40000، مراكش املغرب

UKRAINE INVESTMENT شركة 
ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

محمد السادس اقامة كولف سيتي 
عمارة 7 رقم 98 - 0)400 مراكش 

املغرب.
رفع رتسما5 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.57761

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تم) ((018 دجنبر) (10 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما5  رفع 
من) تي  درهم«) (1.100.000»
 1.(00.000« إلى) درهم«) (100.000»
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية ت  عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (03 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

019))تحت رقم)101443.
638I

BBH CONSULTING SARL

UKRAINE INVESTMENT
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رتسما5 الشركة

BBH CONSULTING SARL
عمارة احالم 1 مكأب رقم 11 

الطابق 5 شارع يعقوب املنصور ، 
40000، مراكش املغرب

UKRAINE INVESTMENT شركة 
ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

محمد السادس اقامة كولف سيتي 
عمارة 7 رقم 98 - 0)400 مراكش 

املغرب.
خفض رتسما5 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.57761

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تم) ((018 دجنبر) (10 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رتسما5  خفض 
من) تي  درهم«) (1.000.000« قدره)
 (00.000« إلى) درهم«) (1.(00.000»
عدد) تخفيض  (: طريق) عن  درهم«)

األسهم.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (03 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

019))تحت رقم)101443.

639I

ZERRAD CONSULTANTS

 PERFECT SOLUTIONS
PETROLEUM

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تأسيس شركة

ZERRAD CONSULTANTS
10,زنقة  اشنطن الطابق السفلي 

رقم JP3C 4 ، 20060، الدار 
MAROC البيضاء

 Perfect Solutions Petroleum
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 10, زنقة 
 اشنطن الطابق السفلي الرقم 4 - 

0060) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556577
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (08
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 Perfect(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.Solutions Petroleum
تركيب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اآلالت  املعدات الصناعية.

10,)زنقة) (: عنوان املقر االجأماعي)
 -  4  اشنطن الطابق السفلي الرقم)

0060))الدار البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 500 (: سيدا ي) مليكة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
حصة) (500 (: السيد محمد اكني)

بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيدة مليكة سيدا ي عنوانه)ا))
زنقة القادسية حي) (( 138بلوك) رقم)
الدار) ((0000 مومن) سيدي  القرية 

البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) اكني  محمد  السيد 
العلوي) العربي  موالي  (88 زنقة) (19
البيضاء) الدار  ((0000 مبر كة)

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيدة مليكة سيدا ي عنوانه)ا))
زنقة القادسية حي) (( 138بلوك) رقم)
الدار) ((0000 مومن) سيدي  القرية 

البيضاء)املغرب
عنوانه)ا)) اكني  محمد  السيد 
العلوي) العربي  موالي  (88 زنقة) (19
مبر كة)0000))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839159.
640I

smaticomp

FALCON CONTROLE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

smaticomp
353, زا ية شارع محمد الخامس 

 شارع املقا مة الطابق الأاني 
رقم ) الدارالبيضاء -، 0300)، 

casablanca maroc
FALCON CONTROLE
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 شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 7 زنقة 
تحمد توكي الطابق ) - 000)) الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.514157

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تمت) ((0(( شتنبر) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ياسين) )ة)) السيد) تفويت 
94))حصة اجأماعية من) الحمد ني)
تصل)1.000)حصة لفائدة السيد))ة))
شتنبر) (16 عبد الكريم سودة بأاريخ)

.(0((
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (6 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838865.

641I

DRIEB(&(ASSOCIES

SEMPI
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD(DE(LA(RESISTANCE
 IMMEUBLE(CASA(BUSINESS ،
20110، CASABLANCA(MAROC

SEMPI شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 6), محج 
مرس السلطان الطابق األ 5 الرقم 

3 الدار البيضاء 0130) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
556573

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((8
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

.SEMPI(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة سواء)في املغرب ت  في الخارج)

لحسابها ت  لحساب:

-)تعمل الشركة لحسابها في  ضع)

القابلة) املالية  األ راق  إدارة  ت   (/ 

للأحويل)،)في معامالت األ راق املالية)

ت  مراقبة الشركات.

بجميع) املشاريع  إنشاء) تطوير  (-

تنواعها بما في ذلك على سبيل املثا5)

ال الحصر املشاريع السياحية  الترفيه)

 العقارات  املشاريع الزراعية.

شراء) 2يع  تأجير  تقييم) (-

األرا�شي.

للشركات) الخدمات  املشورة  (-

 األفراد على اخأالف تنواعهم.

-)الأنمية العقارية.

الوساطة  التسهيالت للشركات) (-

 األفراد على اخأالف تنواعهم.

املغرب) في  الشركات  تمثيل  (-

 الخارج.

املشاركة تحت تي شكل كان في) (-

جميع الشركات ت  املقا الت.

ت ) الأجارية  املعامالت  -) جميع 

الصناعية ت  املنقولة ت  غير املنقولة)

املأعلقة بشكل مباشر ت  غير مباشر)
تعزز) قد  التي  ت   الشركة  بغرض 

توسعها  تطويرها..

عنوان املقر االجأماعي):)6),)محج)

مرس السلطان الطابق األ 5 الرقم)3 

0130))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:) رتسما5  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالأالي:

املدر�شي) اللطيف  عبد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (500  :

للحصة.

 500 (: املدر�شي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

املدر�شي) اللطيف  عبد  السيد 
الدار) (- تنفا) ليير  ممر  عنوانه)ا))

البيضاء)املغرب.
السيد يوسف املدر�شي عنوانه)ا))
ممر ليير تنفا)-)الدار البيضاء)املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 مواطن مسيري الشركة:

املدر�شي) اللطيف  عبد  السيد 
الدار) (- تنفا) ليير  ممر  عنوانه)ا))

البيضاء)املغرب
السيد يوسف املدر�شي عنوانه)ا))

ممر ليير تنفا)-)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839157.

64(I

WORLD CONSULTING SARL.AU

BRIVONA PARA
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

WORLD CONSULTING SARL.
AU

3) شارع كارنوط الطابق الخامس 
مكأب رقم )0 ، 90000، طنجة 

املغرب
BRIVONA PARA شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي 45 اقامة 
اسامة شارع موالي اسماعيل زنقة 

اكادير الطابق السفلي رقم 8 - 
90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.10(457
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تقرر) ((0(( يوليوز) (01 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤ لية املحد دة)
رتسمالها) مبلغ  (BRIVONA PARA
مقرها) درهم  عنوان  (100.000
شارع) اسامة  اقامة  (45 اإلجأماعي)
موالي اسماعيل زنقة اكادير الطابق)
السفلي رقم)8 - 90000)طنجة املغرب)

نتيجة 5):)انعدام الخبرة  املنافسة.

 45 ب) الأصفية  مقر  حدد    

اقامة اسامة شارع موالي اسماعيل)

 -  8 زنقة اكادير الطابق السفلي رقم)

90000)طنجة املغرب.)

  عين:

امين مر2وع  عنوانه)ا)) السيد)ة))

 8 عمارة) (10 س) م  النسيم  اقامة 

املغرب) املحمدية  ((8810  11 شقة)

كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (1( بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)8465.

643I

ائأمانية ماجسترا5

COAGIN
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

رفع رتسما5 الشركة

ائأمانية ماجسترا5

تجزئة السيكون القطعة 7/17 زا ية 

زنقة طنجة  زنقة ابن الخطيب 

األطلس فاس ، 30100، فاس 

املغرب

COAGIN شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي ت 74 تجزئة 

السالم شارع الكوفة مونفلوري 

) طريق صفر  مأجر رقم 138 - 

30000 فاس املغرب.

رفع رتسما5 الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.56451

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تم) ((0(( يونيو) (06 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما5  رفع 

«00.000))درهم«)تي من)»100.000 

عن) درهم«) (300.000« إلى) درهم«)

ت ) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((0 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)4911.
644I

ائأمانية ماجسترا5

COAGIN
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

رفع رتسما5 الشركة

ائأمانية ماجسترا5
تجزئة السيكون القطعة 7/17 زا ية 

زنقة طنجة  زنقة ابن الخطيب 
األطلس فاس ، 30100، فاس 

املغرب
COAGIN شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي ت 74 تجزئة 

السالم شارع الكوفة مونفلوري 
) طريق صفر  مأجر رقم 138 ت 
74 تجزئة السالم شارع الكوفة 

مونفلوري ) طريق صفر  مأجر رقم 
138 30000 فاس املغرب.

رفع رتسما5 الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.56451
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تم) ((0(( يونيو) (06 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما5  رفع 
«300.000)درهم«)تي من)»100.000 
عن) درهم«) (400.000« إلى) درهم«)
إدماج احأياطي ت  تر2اح ت ) (: طريق)

عال ات إصدار في رتس املا5.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((0 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)4911.
645I

ائأمانية ماجسترا5

COAGIN
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

ائأمانية ماجسترا5
تجزئة السيكون القطعة 7/17 زا ية 

زنقة طنجة  زنقة ابن الخطيب 
األطلس فاس ، 30100، فاس 

املغرب

COAGIN شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي ت 74 تجزئة 
السالم شارع الكوفة مونفلوري 
) طريق صفر  مأجر رقم 138 - 

30000 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.56451

اإلسأثنائي  العام  الجمع  بمقأ�شى 
تمت   (0(( يونيو   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :

كما5) خالد  )ة)) السيد) تفويت 
تصل) من  اجأماعية  حصة  (160
500)حصة لفائدة السيد))ة))توفيق)

مز طي بأاريخ)06)يونيو)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتنبر) ((0 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)4911.
646I

ائأمانية ماجسترا5

COAGIN
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

ائأمانية ماجسترا5
تجزئة السيكون القطعة 7/17 زا ية 

زنقة طنجة  زنقة ابن الخطيب 
األطلس فاس ، 30100، فاس 

املغرب
COAGIN شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي ت 74 تجزئة 

السالم شارع الكوفة مونفلوري 
) طريق صفر  مأجر رقم 138 - 

30000 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.56451

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( يونيو) (06 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الخيبر) تيوب  )ة)) السيد) تفويت 
تصل) من  اجأماعية  حصة  (170
500)حصة لفائدة السيد))ة))توفيق)

مز طي بأاريخ)06)يونيو)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) ((0 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)4911.
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WORLD CONSULTING SARL.AU

TWIN ELITE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

WORLD CONSULTING SARL.

AU

3) شارع كارنوط الطابق الخامس 

مكأب رقم )0 ، 90000، طنجة 

املغرب

Twin Elite شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي 3) شارع 

كارنوط الطابق الخامس رقم ) - 

50000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.106593

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

))0))تقرر حل) 05)غشت) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)

مبلغ) (Twin Elite الوحيد) الشريك 

درهم  عنوان) (100.000 رتسمالها)

كارنوط) شارع  ((3 اإلجأماعي) مقرها 

 50000  -  ( رقم) الخامس  الطابق 

طنجة املغرب نتيجة 5):)نقص الخبرة.

  حدد مقر الأصفية ب)3))شارع)

 -  ( رقم) الخامس  الطابق  كارنوط 

90000)طنجة املغرب.)

  عين:

السيد)ة))معاد خاطري  عنوانه)ا))

119)تجزئة النصر)3 50000)مكناس)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (1( بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)8466.
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Marwa rest

MARWA REST
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

Marwa rest
40 الحي الصناعي سيدي غانم 

مراكش ، 40110، مراكش املغرب
MARWA REST شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي 40 الحي 
الصناعي سيدي غانم - 40110 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.77577

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) )))غشت) املؤرخ في)
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 
رتسمالها) مبلغ  (MARWA REST
مقرها) درهم  عنوان  (100.000
الحي الصناعي سيدي) (40 اإلجأماعي)
غانم)-)40110)مراكش املغرب نتيجة)

5):)عدم مزا لة تي نشاط.
الحي) (40   حدد مقر الأصفية ب)
 40110 (- غانم) سيدي  الصناعي 

مراكش املغرب.)
  عين:

اليمني) بن  محمد  السيد)ة))
ضيعة) اليمني  بن  فيال   عنوانه)ا))
مراكش) (40065 تسلطانت) الغزايل 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
الحد د) اإلقأضاء) ) عند 
املخولة) الصالحيات  على  املفر ضة 
تبليغ) املخابرة  محل  محل  لهم 
العقود  الوثائق املأعلقة بالأصفية):)

40)الحي الصناعي سيدي غانم
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (06 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139135.
649I
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COMPTABLE

SAMIRA NUTRIDIET SARL 
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTABLE

 N4 CENTER(D’AFFAIRE(FARID

 RUE KHALID BEN ELWALID

 QUARTIER BAB DOUKALA

 GUELIZ MARRAKECHZ N4

 CENTER D’AFFAIRE FARID

 RUE KHALID BEN ELWALID

 QUARTIER BAB DOUKALA

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

 SAMIRA NUTRIDIET SARL 

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 4 

مركز األعما5 فريد شارع خالد بن 

الوليد باب دكالة مراكش رقم 4 

مركز األعما5 فريد شارع خالد بن 

الوليد باب دكالة مراكش 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1(9(13

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (19

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

. SAMIRA NUTRIDIET SARL

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

-DIÉTÉTICIEN-NTRITIONNETE-

اخصائي الأغدية-.

 4 رقم) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

بن) خالد  شارع  فريد  األعما5  مركز 

الوليد باب دكالة مراكش رقم)4)مركز)

األعما5 فريد شارع خالد بن الوليد)

مراكش) (40000 مراكش) دكالة  باب 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: السيدة سميرة بوقسيم)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيدة سميرة بوقسيم عنوانه)ا))

اقامة االمل رقم))1)شارع موالي عبد)

هللا)4011)مراكش املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيدة سميرة بوقسيم عنوانه)ا))

اقامة االمل رقم))1)شارع موالي عبد)

هللا)4011)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((6 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)10075.
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JIYAR JAOUAD

JR-BERKANE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،

63300، BERKANE(MAROC

JR-BERKANE شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 03 

زنقة 16 حي بوهديلة - 63300 بركان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

8717

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (((

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

JR- (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.BERKANE

مطور) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارات.

تعما5 ت  إنشاءات مأنوعة.

تجارة.

 03 رقم) (: عنوان املقر االجأماعي)

زنقة)16)حي بوهديلة)-)63300)بركان)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

مبلغ رتسما5 الشركة:)1.000.000 

درهم،)مقسم كالأالي:

 10.000 (: رشيد) جابري  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) رشيد  جابري  السيد 
املقا مة) حي  (354 زنقة) (03 رقم)

63300)بركان املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) رشيد  جابري  السيد 
املقا مة) حي  (354 زنقة) (03 رقم)

63300)بركان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((8 بأاريخ) ببركان  االبأدائية 

))0))تحت رقم)))0)/519.
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F.M CONSULTING

ميدكل إلكتريك ترونسبورتنج 

صوصيتي
إعالن مأعدد القرارات

F.M CONSULTING

 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME(ETAGE(APPT.2 N°54

 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC

ميدكل إلكتريك تر نسبورتنج 

صوصيتي »شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة«

 عنوان مقرها االجأماعي: الر2اط 

، شارع طارق بن زياد ، فيال 4) ، 

حسن - - الر2اط املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.7(345

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

تم اتخاذ) ((017 تبريل) (11 املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

الى) الأالية  األنشطة  اضافة  مايلي:)

اإلنعاش العقاري؛) (- غرض الشركة:)

-)مقا 5 في) املنعش لتشييد املباني.) (-

إدارة العمليات الأجارية ت  الصناعية

على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 

تعيين السيد مارا فرنسيسكو) مايلي:)

بصفأه) كارلو  إسبوزيأو  السيد  ت  

»ميدكل) شركة) لسلطات  مفوًضا 

صوصيتي«) تر نسبورتنج  إلكتريك 

املأعلقة) املادة  صالحيات   منحه 

بصالحيات اإلدارة لفترة غير محد دة.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

النشاط اإلجأماعي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((3 بأاريخ) بالر2اط  الأجارية 

))0))تحت رقم)9075)1.
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BALLOUZA

BALLOUZA
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

BALLOUZA
زنقة إبن كثير، درج س الطابق 

األر�شي شقة م6 زا ية تبو سفيان ، 
0000)، الدار البيضاء املغرب

BALLOUZA شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة)في طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي زنقة إبن 
كثير،درج س، الطابق األر�شي، شقة 
م6، زا ية تبو سفيان-الدار البيضاء 

- 0000) الدار البضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.105773

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) 06)شتنبر) املؤرخ في)
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 
رتسمالها) مبلغ  (BALLOUZA
1.500.000,00)درهم  عنوان مقرها)
س،) كثير،درج  إبن  زنقة  اإلجأماعي 
الطابق األر�شي،)شقة م6،)زا ية تبو)
سفيان-الدار البيضاء)-)0000))الدار)
البضاء)املغرب نتيجة 5):)إنهاء)نشاط)

الشركة.
  حدد مقر الأصفية ب زنقة إبن)
كثير،درج س،)الطابق األر�شي،)شقة)
م6،)زا ية تبو سفيان-الدار البيضاء)-)

0000))الدار البيضاء)املغرب.)
  عين:

ايمنشا5) الغني  عبد  السيد)ة))
طماريس) ايدن  إقامة   عنوانه)ا))
(- بوعزة) دار  ب)،) شقة  (13 عمارة)
البيضاء) الدار  ((7((3 النواصر)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)837694.
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fiduazizi

 EXELLENCE LANGUAGE

CENTRE PRIVE
إعالن مأعدد القرارات

fiduazizi

شارع عمر املخأار حي القدس شارع 

عمر املخأار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

 EXELLENCE LANGUAGE

CENTRE PRIVE »شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة ذات الشريك 

الوحيد«

 عنوان مقرها االجأماعي: نهج 

مكة عمارة ا سيبا رقم 5 العيون - 

70000 العيون املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.(3863

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

تم اتخاذ) ((0(( مارس) (15 املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

الذي ينص على) (:1-(-3 قرار رقم)

الشركة) حصص  بيع  (01- مايلي:)

-)0)تعيين) للسيد عزا ي عبدالود د)

كمسير) عبدالود د  عزا ي  السيد 

املسير) اسأقالة  لقبو5  تبعا   حيد 

تحويل الشكل القانوني) (03- القديم)

مسؤ لية) ذات  شركة  الى  للشركة 

محد دة بشريك  احد

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

الذي) (:01-06-07-16 رقم) بند 

حصص) بيع  (01- مايلي:) على  ينص 

عبدالود د) عزا ي  للسيد  الشركة 

تعيين السيد عزا ي عبدالود د) (0(-

اسأقالة) لقبو5  تبعا  كمسير  حيد 

الشكل) تحويل  (03- القديم) املسير 

ذات) شركة  الى  للشركة  القانوني 

مسؤ لية محد دة بشريك  احد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (04 االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)))0)/)45).
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trainning(office(and(accounting(advice

NOURIS TRAVAUX
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

 trainning(office(and(accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45
 alkheir(bernoussi(casablanca،

20600، casablanca(maroc
NOURIS TRAVAUX شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي كراج رقم 
)9) بلوكE تجزئة ادمين ايت ملو5 

- )15)8 ايت ملو5 املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.19441

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
))0))تم تعيين) 4))غشت) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

خالص عبد الرحمان كمسير  حيد
تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((7 بأاريخ) بانزكان  االبأدائية 

))0))تحت رقم)1878.
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fiduazizi

 MAGHREB ALUMINUM &
GLASS MAG

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املخأار حي القدس شارع 
عمر املخأار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب
 MAGHREB(ALUMINUM &

GLASS MAG شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي القدس 
تجزئة الوفاق بلوك ب رقم 1851 
العيون - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

37(81

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(1 يونيو) (((

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

 MAGHREB( ALUMINUM( &

.GLASS MAG

البيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االعما5) الأصدير  الأجارة   الشراء)

العامة الأصدير  االسأيراد.

حي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

القدس تجزئة الوفاق بلوك ب رقم)
العيون) (70000 (- العيون) (1851

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد تفقير محمد):)1.000)حصة)

بقيمة)100.000)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) محمد  تفقير  السيد 

العر2ية) االمارات  دبي  (119950 بب)

70000)العيون املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محمد  تفقير  السيد 

العر2ية) االمارات  دبي  (119950 بب)

70000)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) ((8 بأاريخ) بالعيون  االبأدائية 

1)0))تحت رقم)1)0)/001).

656I
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SAHARA SUNSETS

SAHARA SUNSETS
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

رفع رتسما5 الشركة

SAHARA SUNSETS

د ار بو خا ة تمز زت سيدي عياث 

تيت ا رير ، 40000، مراكش املغرب

SAHARA SUNSETS شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي سيدي 

عباد قرب مسجد الرحالي الفر قي 
رقم 5 مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.
رفع رتسما5 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.86401

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تم) ((0(( شتنبر) (01 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما5  رفع 

من) تي  درهم«) ((.090.000»

 (.(90.000« إلى) درهم«) ((00.000»

درهم«)عن طريق):)إدماج احأياطي ت )

تر2اح ت  عال ات إصدار في رتس املا5.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((3 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)10031.

657I

SAHARA SUNSETS

SAHARA SUNSETS
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

SAHARA SUNSETS

حي سيدي عباد قرب مسجد الرحالي 

الفر قي رقم 5 مراكش ، 40000، 

مراكش املغرب

SAHARA SUNSETS شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي تزلي 

الجنوبي رقم )91 مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.86401

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

املؤرخ في)01)شتنبر)))0))تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

(- مراكش) (91( رقم) الجنوبي  »تزلي 

»حي) إلى) املغرب«) مراكش  (40000

الرحالي) مسجد  قرب  عباد  سيدي 

 40000 (- مراكش) (5 رقم) الفر قي 

مراكش املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((3 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)10031.

658I

SAHARA SUNSETS

SAHARA SUNSETS

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تعيين مسير جديد للشركة

SAHARA SUNSETS

حي سيدي عباد قرب مسجد الرحالي 

الفر قي رقم 5 مراكش ، 40000، 

مراكش املغرب

SAHARA SUNSETS شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي سيدي 

عباد قرب مسجد الرحالي الفر قي 

رقم 5 مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.86401

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تم تعيين) 01)شتنبر) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

الطاهري عبد الرزاق كمسير  حيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((3 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)10031.

659I

FLASH ECONOMIE

TECH2AI
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

TECH(AI شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 7) 

تجزئة حديقة الرميطاج - 0000) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

550751

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (14

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.TECH(AI

غرض الشركة بإيجاز):)بيع تجهزة)

في) بالأجزئة  املعلومات  االتصاالت 

املأاجر املأخصصة.

 (7 (: االجأماعي) املقر  عنوان 

 (0000 (- الرميطاج) حديقة  تجزئة 

الدارالبيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

500)حصة) (: السيد بلعباس بدر)

بقيمة)100)درهم للحصة.

500)حصة) (: السيد مر ان بيبري)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد بلعباس بدر عنوانه)ا))زنقة)
تقي الدين درج ت طابق)3)شقة)16)حي)
الدارالبيضاء) ((0000 املستشفيات)

املغرب.
عنوانه)ا)) بيبري  مر ان  السيد 
تر) نر03) (0( عمارة) مدينتي  إقامة 
الدارالبيضاء) ((0000 البرنو�شي) (04

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد بلعباس بدر عنوانه)ا))زنقة)
تقي الدين درج ت طابق)3)شقة)16)حي)
الدارالبيضاء) ((0000 املستشفيات)

املغرب)
عنوانه)ا)) بيبري  مر ان  السيد 
تر) نر03) (0( عمارة) مدينتي  إقامة 
الدارالبيضاء) ((0000 البرنو�شي) (04

املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

يونيو)))0))تحت رقم))499).
660I

FLASH ECONOMIE

ENERGIQUE MAROC
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ENERGIQUE MAROC شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 105 زا ية 
شارع 11 يناير  مصطفى املعاني 
الطابق 3 مكأب 16 اقامة بريما 
ا فيس - 0000) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

555513
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (15
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.ENERGIQUE MAROC

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد الكهر2ائية  االلكتر نية.

 105 (: االجأماعي) املقر  عنوان 

يناير  مصطفى) (11 شارع) زا ية 

اقامة) (16 مكأب) (3 الطابق) املعاني 

بريما ا فيس)-)0000))الدار البيضاء)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد هشام عيد محمد حنفي)

عبد الجواد):)750)حصة بقيمة)100 

درهم للحصة.

 (50 (: الكياطي) نصيرة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد هشام عيد محمد حنفي)

القليو2ية) عنوانه)ا)) الجواد  عبد 

13615)القليو2ية مصر.

السيدة نصيرة الكياطي عنوانه)ا))

3))س م) ))رقم) اقامة الدالية عمارة)

0000))الدار البيضاء)املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد هشام عيد محمد حنفي)

القليو2ية) عنوانه)ا)) الجواد  عبد 

13615)القليو2ية مصر

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)5)8377.

661I

FLASH ECONOMIE

CONCEPT AGENCY
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

CONCEPT AGENCY شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 105 زا ية 

شارع 11 يناير  مصطفى املعاني 

الطابق 3 مكأب 16 اقامة بريما 

ا فيس - 0000) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

5563(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (08

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.CONCEPT AGENCY

تنشطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
األفالم  الفيديو  الألفزيون)

 االتصاالت  اإلعالن..

 105 (: االجأماعي) املقر  عنوان 
يناير  مصطفى) (11 شارع) زا ية 

اقامة) (16 مكأب) (3 الطابق) املعاني 

بريما ا فيس)-)0000))الدار البيضاء)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

500)حصة) (: السيد خالد قرطبي)

بقيمة)100)درهم للحصة.

السيدة سارة لعجاج):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) قرطبي  خالد  السيد 
م ج) (11 شارع االمام علي الشقة) ((

30000)فاس املغرب.
عنوانه)ا)) لعجاج  سارة  السيدة 
حي ماز ال حي) (3 الطابق) (8 زنقة) (64
البيضاء) الدار  ((0000 الحسني)

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) قرطبي  خالد  السيد 
م ج) (11 شارع االمام علي الشقة) ((

30000)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم))83877.
66(I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

M. YOU TRAVAS
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

 CABINET PARIS FISC
CONSULTING

شارع محمد الخامس اقامة 
الرحماني A3 الطابق اال 5  ادي زم 
 ادي زم املغرب، 5350)،  ادي زم 

املغرب
M. YOU(TRAVAS شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 

4)1 زنقة الحدادة  ادي زم املغرب 
5350)  ادي زم املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.9(7
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تقرر حل) ((0(1 تبريل) ((0 املؤرخ في)
ذات) شركة  (M. YOU TRAVAS
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 
 100.000 رتسمالها) مبلغ  الوحيد 
درهم  عنوان مقرها اإلجأماعي رقم)
زنقة الحدادة  ادي زم املغرب) (1(4

نتيجة) املغرب  زم  5350)) ادي 

لنقص في االر2اح.

  عين:

بنغفار) اين  يوسف  السيد)ة))

 65 رقم) العساس  درب   عنوانه)ا))

مراكش) (40000 الشمالي) سيبع 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)

رقم) 1)0)) في  تبريل) ((0 بأاريخ)
زنقة الحدادة  ادي زم املغرب) (1(4

5350)) ادي زم املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بوادي زم بأاريخ)6))شتنبر)

))0))تحت رقم)))0)/84.

663I

FLASH ECONOMIE

 AN TRUST GLOBAL

SERVICES
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 AN TRUST GLOBAL SERVICES

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 105 زا ية 

شارع 11 يناير  مصطفى املعاني 

الطابق 3 مكأب 16 اقامة بريما 

ا فيس - 0000) الدارالبيضاء 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556103

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (14

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:



18985 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 AN (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.TRUST GLOBAL SERVICES

تنشطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األمن الخاصة.

 105 (: االجأماعي) املقر  عنوان 

يناير  مصطفى) (11 شارع) زا ية 

اقامة) (16 مكأب) (3 الطابق) املعاني 

الدارالبيضاء) ((0000 (- بريما ا فيس)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: الكبير) نصرية  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الكبير  نصرية  السيد 

االمين) قصبة  اقامة  ليساسفة 

شقة) (8 عمارة) مكرر  (1 ه) العلياج 

3 0000))الدارالبيضاء) 3)طابق) رقم)

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الكبير  نصرية  السيد 

االمين) قصبة  اقامة  ليساسفة 

شقة) (8 عمارة) مكرر  (1 ه) العلياج 

3 0000))الدارالبيضاء) 3)طابق) رقم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838608.

664I

INEZGANE TRAVAUX SARL

INEZGANE TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

INEZGANE TRAVAUX SARL
رقم 11 شارع عبد هللا كنون تجزئة 
تاغز ت انزكان ، 86350، انزكان 

املغرب
 INEZGANE TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 11 
شارع عبد هللا كنون تجزئة تاغز ت 

انزكان - 86350 انزكان املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.(1901

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( غشت) (30 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الحسن اخراز) )ة)) تفويت السيد)
500)حصة اجأماعية من تصل)500 
حصة لفائدة السيد))ة))محند اخراز)

بأاريخ)9))غشت)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتنبر) ((8 بأاريخ) بانزكان  االبأدائية 

))0))تحت رقم)1876.
665I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

YES SERVICE LAMNAOUAR
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET PARIS FISC
CONSULTING

شارع محمد الخامس اقامة 
الرحماني A3 الطابق اال 5  ادي زم 
 ادي زم املغرب، 5350)،  ادي زم 

املغرب
 YES SERVICE LAMNAOUAR

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
 A3 محمد الخامس اقامة الرحماني
الطابق اال 5  ادي زم 5350)  ادي 

زم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

13(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (05

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 YES (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.SERVICE LAMNAOUAR

ممون) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحفالت)

عمل مأنوع  اعما5 بناء.

شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

 A3 محمد الخامس اقامة الرحماني)

5350)) ادي) الطابق اال 5  ادي زم)

زم املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد يسين ملنور):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد يسين ملنور عنوانه)ا))57) 

بلوك الف حي الوحدة)5350)) ادي)

زم املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد يسين ملنور عنوانه)ا))57) 

بلوك الف حي الوحدة)5350)) ادي)

زم املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بوادي زم بأاريخ)6))شتنبر)

))0))تحت رقم)))0)/85.

666I

CAF MANAGEMENT

EM DIGITAAL
تعيين تعضاء)مجلس اإلدارة

CAF MANAGEMENT
الزنقة 37 الرقم 17 حي الهناء ، 
10)0)، الدار البيضاء املغرب

EM DIGITAAL »شركة املساهمة«
 عنوان مقرها االجأماعي: زنقة 

بوا دي جوغ الطابق اال 5 الشقة 
3 بوغكون - 10)0) الدار البيضاء 

املغرب.
»تعيين تعضاء مجلس اإلدارة«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.409753

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
املؤرخ في))0)غشت)))0)

تقرر تعيين تعضاء)مجلس اإلدارة)
خال5 السنوات املالية الأالية:)

(0(( -
(0(3 -
(0(4 -
(0(5 -
(0(6 -
(0(7 -

األشخاص الطبيعيون:)
السيد)ة))رشيد سليمي بصفأه)ا))
(- املغرب) مدير  الكائن عنوانه)ا))ب:)

الدار البيضاء)املغرب
األشخاص املعنويون:)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839150.
667I

EUROMED COMPTA-SARL

 AVENIR DE TRANSPORT
TOURISTIQUE

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تفويت حصص

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar
 QI(Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 AVENIR DE TRANSPORT
TOURISTIQUE شركة ذات 



عدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0))الجريدة الرسمية   18986

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 490 

الحي الصناعي سيدي غانم الطابق 

الأاني موقع رقم س 8 مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.85133

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( شتنبر) (09 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الحسين) )ة)) السيد) تفويت 

من) اجأماعية  حصة  (500 ابرغوتن)

تصل)1.000)حصة لفائدة السيد))ة))

يوسف خرفي بأاريخ)09)شتنبر)))0).

هشام شوكير) )ة)) تفويت السيد)

تصل) من  اجأماعية  حصة  (500

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.000

يوسف خرفي بأاريخ)09)شتنبر)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) (15 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139457.

668I

EUROMED COMPTA-SARL

 AVENIR DE TRANSPORT
TOURISTIQUE

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar

 QI(Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 AVENIR DE TRANSPORT

TOURISTIQUE شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 490 

الحي الصناعي سيدي غانم الطابق 

الأاني محل رقم س 8 مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.85133

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تم تعيين) 09)شتنبر) املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة))خرفي)

يوسف كمسير  حيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((8 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)4)1398.

669I

تحمد الفرا ي

PIECES AUTO 2 DA
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

تحمد الفرا ي

33 درب امليتر ص ب 345 صفر  ، 

31000، صفر  املغرب

PIECES(AUTO 2 DA شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 95 

تجزئة جودار شارع الزرقطوني حي 

سدي بومدين طريق املنز5 - 31000 

صفر  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3853

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (((

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 PIECES(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.AUTO ( DA

غرض الشركة بإيجاز):)تاجر قطع)

غيارالسيارات.

الجملة) بالجملة  نصف  تاجر  (

لقطع غيار السيارات.

اسأيراد  تصدير..

 95 رقم) (: عنوان املقر االجأماعي)
حي) الزرقطوني  شارع  جودار  تجزئة 
 31000 سدي بومدين طريق املنز5)-)

صفر  املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 (0.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:
حصة) ((0 (: دادة) محمد  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة.
السيد ابراهيم دادة):)180)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد محمد دادة عنوانه)ا))د ار)
 31000 تمكناي) عين  القديم  حد 

صفر  املغرب.
عنوانه)ا)) دادة  ابراهيم  السيد 
د ار حد القديم عين تمكناي)31000 

صفر  املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد محمد دادة عنوانه)ا))د ار)
 31000 تمكناي) عين  القديم  حد 

صفر  املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((7 بأاريخ) االبأدائية بصفر  

))0))تحت رقم)309.

670I

ECOTIC

WELAT MINING
إعالن مأعدد القرارات

ECOTIC
 Rue(Mohamed(Diouri ، 84
20110، Casablanca(Maroc

WELAT MINING »شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة ذات الشريك 

الوحيد«
 عنوان مقرها االجأماعي: ساحة 

محمد الخامس ، عمارة 19 ، الرقم 
1 ، الريش - 400)5 الريش املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.((79

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
تم اتخاذ) ((0(( 05)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
رتسما5) في  درهم  (900.000 زيادة)
الشركة لرفعه إلى)1.000.000)درهم.
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
 WELAT« من) الشركة  تسمية  تغيير 
(»WELAT MINING«(إلى(»MANING
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
البري) للنقل  الشركة  نشاط  توسيع 

الوطني  الد لي.....
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

WELAT MINING(اسم الشركة
على) ينص  الذي  (:3 رقم) بند 
النقل) الشركة.......) غرض  مايلي:)
تنواع) لجميع  الوطني  الد لي  البري 
البضائع لحسابها الخاص  لحساب)

الغير................
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
(
ً
مبلغا محموت  بابور  السيد  قدم 

)قدره)1.000.000)درهم)
ً
إجماليا

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
 1.000.000 هو) الشركة  رتسما5 
حصة) (10.000 إلى) مقسم  درهم 

بقيمة)100)درهم للحصة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (1( االبأدائية بميدلت بأاريخ)

))0))تحت رقم)15).

671I

ECOTIC

WELAT MINING
إعالن مأعدد القرارات

ECOTIC
 Rue(Mohamed(Diouri ، 84
20110، Casablanca(Maroc

WELAT MINING »شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة ذات الشريك 

الوحيد«
 عنوان مقرها االجأماعي: ساحة 

محمد الخامس ، عمارة 19 ، الرقم 
1 الريش - 400)5 الريش املغرب



18987 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.((79
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
تم اتخاذ) ((0(( 14)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
رتسما5) في  درهم  (9.000.000 زيادة)
 10.000.000 الى) لرفعه  الشركة 

درهم
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
لالنعاش) الشركة  نشاط  توسيع 

العقاري...
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

غرض الشركة االنعاش العقاري
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
مبلغا) محموت  بابور  السيد  قدم 

إجماليا قدره)10.000.000
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
 10.000.000 هو) الشركة  رتسما5 
حصة) (100.000 الى) مقسم  درهم 

بقيمة)100)درهم للحصة الواحدة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((3 االبأدائية بميدلت بأاريخ)

))0))تحت رقم)33).

67(I

H&R(LASER

H&R LASER
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

H&R(LASER
 DOUAR OULAD ABDENNABI

 CHELLALATE، 20830،
MOHAMMEDIA MAROC

H&R(LASER شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار ت الد 
عبد النبي شالالت املحمدية 0830) 

املحمدية املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.(7657

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( شتنبر) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):

عبد) هاشم  )ة)) السيد) تفويت 

من) اجأماعية  حصة  (500 الصمد)

)ة)) حصة لفائدة السيد) (500 تصل)

ر2حي تحمد بأاريخ))1)شتنبر)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (8 بأاريخ) باملحمدية  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم))189.

673I

PLAYA AZUL

STE LAF CLEAN SARL AU
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

PLAYA AZUL

 av 11 janvier(hey(ennahda

 el(marssa(laayoune(av 11

 janvier(hey(ennahda(el(marssa

laayoune، 70002، املر�شى املغرب

STE LAF CLEAN SARL AU شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

ادريس الحارثي رقم 1448 املر�شى 

العيون املر�شى )7000 املر�شى 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

43005

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (14

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.LAF CLEAN SARL AU

الأجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياراة غسيل) العامة تجارة اجزاء)

 تشحيم السيارات.

شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
املر�شى) (1448 رقم) الحارثي  ادريس 
املر�شى) (7000( املر�شى) العيون 

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
السيد الحسين بوزيد):)100.000 
درهم) (100.000 بقيمة) حصة 

للحصة.
السيد الحسين بوزيد):)100.000 

بقيمة)100.000)درهم.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بوزيد  الحسين  السيد 
املر�شى) (7000( بوزيد) الحسين 

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بوزيد  الحسين  السيد 
الحسين بوزيد))7000)املر�شى املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (15 االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)765).

674I

محسن بوقسيم

 NEW CONSTRUCTION
BATIMENT

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تعيين مسير جديد للشركة

محسن بوقسيم
حي موالي رشيد مجموعة 3 زنقة 

 casablanca ،0 ، 1 رقم 1 البيضاء(
maroc

 NEW CONSTRUCTION
BATIMENT شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 45 عبد 
القادر مفأكر الطابق ) رقم 4 - 
0000) الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.373541

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تم تعيين) 9))غشت) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

بوخريص عبد املجيد كمسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (0 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)33)838.

675I

محسن بوقسيم

 TRAVAUX PRO

CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تعيين مسير جديد للشركة

محسن بوقسيم

حي موالي رشيد مجموعة 3 زنقة 

 casablanca ،0 ، 1 رقم 1 البيضاء(

maroc

 TRAVAUX PRO

CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

سلوى رقم1 شقة رقم ) الطابق 

السفلي تيط مليل - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.515833

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تم تعيين) 9))غشت) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

بوخريص عبد املجيد كمسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (0 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)8))838.

676I
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IMEXFID

MAROC LEADER TRADE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

IMEXFID
 RTE(MOHMED 6 GH 5 APPT 15
 RESIDENCE(ANASSER، 20000،

CASABLANCA MAROC
MAROC LEADER TRADE شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
خديجة 180/1 در ة 00)6) برشيد 

- 6100) برشيد املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.10641

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( شتنبر) ((1 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))حليمة مسأطيع)
500)حصة اجأماعية من تصل)500 
حصة لفائدة السيد))ة))رشيد لهريم)

بأاريخ)1))شتنبر)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتنبر) ((8 بأاريخ) ببرشيد  االبأدائية 

))0))تحت رقم)979.
677I

BUSINESS CENTER.COM

B.FYA TRAVAUX
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 36) إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 0390)، 
الدارالبيضاء املغرب

B.FYA TRAVAUX شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها االجأماعي مجمع 
البساتين مجمع رقم 41 مركز 

بوسكورة، النواصر - )718) الدار 
البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.5(7643
الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تمت) ((0(( شتنبر) (05 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  الأالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
تمديد) الوحيد  املساهم  يقرر 
األنشطة) بإضافة  الشركة  غرض 

الأالية:
تحويل األموا5  تحصيلها.

خدمة صرف العمالت.
دفع الفواتير:)ماء)،)هاتف)،)كهر2اء)

،)ضرائب….
شحن) إلعادة  اإللكتر ني  البيع 

االتصاالت)؛
بيع تذاكر النقل.

تاجر.
السو2ر ماركت  تجارة الأجزئة.

املنأجات) جميع  شراء) 2يع 
بالبقالة  املجزرة) املأعلقة  الغذائية 
 الفواكه  الخضر ات  ما إلى ذلك)؛

شراء) 2يع تي منأج من منأجات)
الأجميل  النظافة  العطور  الجما5)

بالأجزئة)؛
الذاتية  الأبغ  املكأب) الخدمة 

الصحفي)؛.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (8 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839085.
678I

SIMPLCOMPT CONSULTING 

 MAISON NIAGARA D
EDITION ET DE DIFFUSION
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING
 APPT(N°2 IMM 12 RESIDENCE

 SINE(AV.ALLAL(EL(FASSI ،
40000، MARRAKECH(MAROC

 MAISON NIAGARA D EDITION
ET DE DIFFUSION شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي املسار 

رقم 837 شقة رقم 3 طريق تسفي 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1(9(89

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (1(

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

 MAISON NIAGARA D EDITION

.ET DE DIFFUSION

تحرير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 طبع الجرائد.

املسار) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

طريق تسفي) (3 شقة رقم) (837 رقم)

مراكش)-)40000)مراكش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد مقأد محمد):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) محمد  مقأد  السيد 

املوزامبيق)40000)مراكش املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محمد  مقأد  السيد 

املوزامبيق)40000)مراكش املغرب

تم اإليداع القانوني ب-)بأاريخ)8) 

شتنبر)))0))تحت رقم)139811.

679I

SABIRI(AUDIT(&(ADVISORY

هايتيك إلكترو
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SABIRI(AUDIT & ADVISORY

357, شارع محمد الخامس, طابق 

9, رقم ) ، 50)0)، الدار البيضاء 

املغرب

هايتيك إلكتر  شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق السادس رقم 18 

- 0050) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556805

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (06

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها):)هايتيك)

إلكتر .

غرض الشركة بإيجاز):)بيع  شراء)

املعدات)  اسأيراد  تصدير  إصالح 

املنزلية.

59)شارع) عنوان املقر االجأماعي):)

الزرقطوني الطابق السادس رقم)18 

- 0050))الدارالبيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: علمي  الي) كريم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
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السيد كريم علمي  الي عنوانه)ا))

الطابق) ا1   عمارة  الحمد  اقامة 

 (0000 كالفورنيا) (0( الشقة) (01

الدارالبيضاء)املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد كريم علمي  الي عنوانه)ا))

الطابق) ا1   عمارة  الحمد  اقامة 

 (0000 كالفورنيا) (0( الشقة) (01

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839349.

680I

BUSINESS CENTER.COM

B.FYA TRAVAUX
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املومن رقم 36) إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 0390)، 

الدارالبيضاء املغرب

B.FYA TRAVAUX شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع عبد 

املومن رقم 36) زنقة باسكي اقامة 

ف8 الطابق الثاني رقم 6 - 0000) 

الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.5(7643

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في)05)شتنبر)))0))تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

زنقة) ((36 رقم) املومن  عبد  »شارع 

باسكي اقامة ف8)الطابق الثاني رقم)

6 - 0000))الدار البيضاء)املغرب«)إلى)

»مجمع البساتين مجمع رقم)41)مركز)

الدار) ((0000 (- النواصر) بوسكورة،)

البيضاء)املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839085.

681I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

STE METAUX EST
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما5 الشركة

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
)4 شارع الدرفوفي الطابق ) رقم 8 

 جدة، 60000،  جدة املغرب
STE METAUX EST شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي طريق 
مغنية زغاميم ) - 60000  جدة 

املغرب.
رفع رتسما5 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.(36(3

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تم) ((0(( شتنبر) (19 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما5  رفع 
«900.000)درهم«)تي من)»100.000 
درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
مقاصة مع ديون) إجراء) (: عن طريق)

الشركة املحددة املقدار  املسأحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((7 بأاريخ) بوجدة  الأجارية 

))0))تحت رقم)1476.

68(I

 CENTRE DE GESTION AGREE DE L’AFRIQUE

DU NORD

INGENOL OLIVIER
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

 CENTRE DE GESTION AGREE
DE L’AFRIQUE DU NORD

 RUE DE FES VILLA GLETTY
 N°42 MOHAMMEDIA ، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
 INGENOL OLIVIER

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 13 تجزئة 
البحيرة املحمدية - 8800) املحمدية 

املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.(475

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( شتنبر) (06 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 GEORGES )ة)) السيد) تفويت 
OLIVIER (00)حصة اجأماعية من)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (400 تصل)
FRANCK OLIVIER)بأاريخ)06)شتنبر)

.(0((
 GEORGES )ة)) السيد) تفويت 
OLIVIER (00)حصة اجأماعية من)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (400 تصل)
شتنبر) (06 بأاريخ) (SARAH OLIVIER

.(0((
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (7 بأاريخ) باملحمدية  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)1871.
683I

BUREAU ESSOUFYANI

TEB TECHNOLOGIE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE(MAROC

TEB TECHNOLOGIE شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي حي 
الأعا ن زنقة الكندي رقم )0 

الطابق الثاني - 70000 العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
431(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((7

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 TEB (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.TECHNOLOGIE

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املكاتب) تثاث  بالجملة  الأقسيط 

املكأبية  األجهزة)  املعدات 

الهاتف) تجهزة  بيع  (، اإللكتر نية)

 ملحقاته.

الكمبيوتر  الشبكات) تجهزة 

املأوسط))) الجهد  ذات  الكهر2ائية 

و.) الفيدي تنظمة مراقبة   املنخفض.)

نمية) الصيانة  اإلصالح  التركيب  ت

مأنوعة  تسويق  توزيع جميع السلع)

من جميع األنواع.

نقل) نقل البضائع لحساب الغير.)

البضائع للحساب الخاص......) غيرها)

من الخدمات األخرى..

حي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

الأعا ن زنقة الكندي رقم))0)الطابق)

الثاني)-)70000)العيون املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: السيد الطيب البوزيدي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

البوزيدي) الطيب  السيد 

عنوانه)ا))اقامة النصر الدرج)7)طابق)

البيضاء) الدار  ((0((0  10 شقة) (1

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
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البوزيدي) الطيب  السيد 
عنوانه)ا))اقامة النصر الدرج)7)طابق)
البيضاء) الدار  ((0((0  10 شقة) (1

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((7 االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)))/868).

684I

A-fkr

A-fkr
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

A-fkr
تمارة ، 5)0)1، تمارة املغرب

A-fkr شركة ذات مسؤ لية محد دة 
ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
األصو5 رقم 3) شارع الفوارات 
مرس الخير تمارة - 5)0)1 تمارة 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
137187

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (30
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

.A-fkr(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها
غسل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات.
تجزئة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
األصو5 رقم)3))شارع الفوارات مرس)

الخير تمارة)-)5)0)1)تمارة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: الفقير) عاد5  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الفقير  عاد5  السيد 

قطاع)13)بلوك س رقم)6)حي الرياض)

10100)الر2اط املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الفقير  عاد5  السيد 

قطاع)13)بلوك س رقم)6)حي الرياض)

10100)الر2اط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (1( بأاريخ) بأمارة  االبأدائية 

))0))تحت رقم)8853.

685I

AGEFIC

 FERME D’EXPLOITATION
ET D’ELEVAGE JAMAI

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما5 الشركة

AGEFIC

..اقامة سنتربارك العمارة د الطابق 

) الرقم 15 املحمدية ، 8800)، 

املحمدية املغرب

 FERME D’EXPLOITATION ET

D’ELEVAGE JAMAI شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي فيال 

ركن شارع غرينادين  عبد الواحد 

املراك�شي - 8000) املحمدية املغرب.
رفع رتسما5 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(6375

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تم) ((0(( شتنبر) ((0 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما5  رفع 

«900.000)درهم«)تي من)»300.000 

عن) درهم«) (1.(00.000« إلى) درهم«)

ت ) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بأاريخ) باملحمدية  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)146).

686I

 CABINET(NIDAL(DE(COMPTABILITE(&

GESTION

شركة قمر للمحروقات ش.م.م
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تعيين مسير جديد للشركة

 CABINET NIDAL DE
COMPTABILITE & GESTION

 AV(TARIK(IBN(ZIAD(IMM. 8 2°
 ETAGE(N°5 ، 93000، TETOUAN

MAROC
شركة قمر للمحر قات ش.م.م 
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي محطة 
شمس طريق تطوان - 93100 

الفنيدق املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.(1599

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تم تعيين) 05)شتنبر) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

السخيري مصطفى كمسير  حيد
تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (16 االبأدائية بأطوان بأاريخ)

))0))تحت رقم)1899.

687I

FLASH ECONOMIE

AUX P›TITS MÔMES
إعالن مأعدد القرارات

ديوان األسأاذ صالح الدين 
الشنكيطي

موثق
47، محج الحسن الثاني، الطابق 

الثاني، الدار البيضاء
 »AUX P’TITS MÔMES«ش.م.م 

رتسمالها 100.000،00 درهم
 مقرها االجأماعي : الدار البيضاء، 

155، شارع ابن سينا 

االسأاذ) تلقاه  بمقأ�شى عقد  (-/I

صالح الدين شنكيطي،)موثق بالدار)

البيضاء،)بأاريخ)08) ))0)/14/09،)

السال ي) ياقوت  السيدة  فوتت 

الفا�شي) يوسف  حمدة،) السيد 

التي) الحصص  مجموع  الفهري،)

حصة اجأماعية) (1.000 (: يمألكونها)

 AUX P’TITS (« شركة) رتسما5  في 

لفائدة) ش،م،م  ذلك  (» (MÔMES

اآلنسة ياسمين بنونة.

بمقأ�شى عقد تلقاه االسأاذ) (-/II

صالح الدين شنكيطي،)موثق بالدار)

البيضاء،)بأاريخ)08) ))0)/14/09،)

تم نقل مجموع دين الدائنين السيدة)

حمدة،) السيد) السال ي  ياقوت 

لدى) الفهري،) الفا�شي  يوسف 

ياسمين) اآلنسة  لفائدة  الشركة،)

بنونة.

مدا الت) محضر  بمقأ�شى  (III/-  

الجمع العام املخألط،)تلقاه االسأاذ)

 08 بأاريخ) شنكيطي  الدين  صالح 

املصادقة) تم  (،14/09/(0(( 

املذكورة،) الحصص  تفويت  على 

مسير) جديد،اسأقالة  شريك  قبو5 

الشركة،)تعيين مسير جديد،) تحيين)

القانون األسا�شي للشركة.

III/-)بمقأ�شى عقد تلقاه االسأاذ)

بأاريخ) شنكيطي،) الدين  صالح 

القانون) تحيين  تم  (،19/09/(0((

 AUX P’TITS (« لشركة) األسا�شي 

ذات) تصبحت  التي  (» (MÔMES

الشريك الوحيد.

بكأابة) القانوني  اإليداع  تم  (-/IV

بالدار) الأجارية  باملحكمة  الضبط 

بأاريخ) (838444 البيضاء،)تحت رقم)

 (1/09/(0((
للنسخة  اإلشارة

األسأاذ صالح الدين الشنكيطي

688I
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FLASH ECONOMIE

SAFE RISK CONTROL
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SAFE RISK CONTROL شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي 4 زنقة 18 
الطابق ) الشقة رقم ) امل سيدي 
البرنو�شي - 0000) الدارالبيضاء 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
556505

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (05
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 SAFE (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.RISK CONTROL
مكأب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراسات الأقنية)،)الأحكم الأقني.
عنوان املقر االجأماعي):)4)زنقة)18 
امل سيدي) (( الشقة رقم) (( الطابق)
الدارالبيضاء) ((0000 (- البرنو�شي)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: السيد يوسف سعداني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد يوسف سعداني عنوانه)ا))
حي موالي رشيد م)1)زنقة ب رقم)5) 

0000))الدارالبيضاء)املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف سعداني عنوانه)ا))
حي موالي رشيد م)1)زنقة ب رقم)5) 

0000))الدارالبيضاء)املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839113.

689I

CONFIDENTIA(AUDIT(&(CONSEIL

إيليد مانيفاكتير
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما5 الشركة

 CONFIDENTIA(AUDIT &
CONSEIL

 Bd Abou Baker Al Kadiri
 Résidence(Panorama(GH 1
 IMM 1 ETG 2 N 8 ، 20270،

Casablanca MAROC
إيليد مانيفاكأير شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 75 شارع 
تنفا زا ية زنقة كلوذ 2ر فانس 

الطابق 9 الشقة B108 البيضاء - 
0450) البيضاء املغرب.

رفع رتسما5 الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(80381
الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تم) ((0(( شتنبر) (19 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما5  رفع 
 10.000« تي من) درهم«) (490.000»
عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)
ديون) مع  مقاصة  إجراء) (: طريق)

الشركة املحددة املقدار  املسأحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)77)839.

690I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

UNITRANSEFERT
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET PARIS FISC
CONSULTING

شارع محمد الخامس اقامة 
الرحماني A3 الطابق اال 5  ادي زم 
 ادي زم املغرب، 5350)،  ادي زم 

املغرب
UNITRANSEFERT شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي 01) شارع 
املسيرة بلوك الف حي الوحدة  ادي 
زم املغرب 5350)  ادي زم املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.799
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) 0))شتنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)
 UNITRANSEFERT(الشريك الوحيد
درهم) (100.000 رتسمالها) مبلغ 
01))شارع)  عنوان مقرها اإلجأماعي)
املسيرة بلوك الف حي الوحدة  ادي)
املغرب) زم  5350)) ادي  املغرب) زم 
في االر2اح  تقيف) نقص  (: نتيجة 5)

النشاط.
 (01 ب) الأصفية  مقر  حدد    
شارع املسيرة بلوك الف حي الوحدة)

املغرب)5350)) ادي زم املغرب.)
  عين:

بنمعينة) مراد  السيد)ة))
شارع املسيرة بلوك) ((01  عنوانه)ا))
زم) 5350)) ادي  الوحدة) حي  الف 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بوادي زم بأاريخ)8))شتنبر)

))0))تحت رقم)))0)/87.
691I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

SPAR CAPO
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION

COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9

 LAMDOUN(FES ، 30110، FES

MAROC

SPAR CAPO شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي عدد 146 

تجزئة حدائق  ادي فاس شقة 6 

فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

73589

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (07

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 SPAR (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.CAPO

غرض الشركة بإيجاز):)مواد بناء-

مأنوعة- إنشاءات  ت   تاجر-تعما5 

مكاتب))تاجر مسألزمات)

عنوان املقر االجأماعي):)عدد)146 

 6 شقة) فاس  حدائق  ادي  تجزئة 

فاس)-)30000)فاس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: السيدة لطيفة الحماني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
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السيدة لطيفة الحماني عنوانه)ا))
رياض) طريق  ب  ((( سكن) (1 شقة)
 30000 الزيأون عين الشقيف فاس)

فاس املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيدة لطيفة الحماني عنوانه)ا))
رياض) طريق  ب  ((( سكن) (1 شقة)
 30000 الزيأون عين الشقيف فاس)

فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((9 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)7)35.

69(I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

REA WORK
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9
 LAMDOUN(FES ، 30110، FES

MAROC
REA WORK شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 146 

تجزئة حدائق  اد فاس شقة 5 فاس 
- 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
73587

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (07
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 REA (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.WORK

مواد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بالأفصيل-تاجر- )تاجر)) البناء)
تعما5 ت  إنشاءات مأنوعة))مقا 5)-

االستشارات اإلدارية.
عنوان املقر االجأماعي):)رقم)146 
تجزئة حدائق  اد فاس شقة)5)فاس)

- 30000)فاس املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: السيدة لطيفة الحماني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيدة لطيفة الحماني عنوانه)ا))
شقة)1)شقة))))طريق رياض الزايأون)
30000)فاس) عين الشق فاس فاس)

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيدة لطيفة الحماني عنوانه)ا))
شقة)1)شقة))))طريق رياض الزايأون)
30000)فاس) عين الشق فاس فاس)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((9 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)6)35.

693I

jamal ait hommad

ضومين اكرو زريزر
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

jamal ait hommad
 lascam(residence(yassir(br(nr 5
 nouveau(quartier(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC
ضومين اكر  زريزر شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار ا الد 

يوسف صفصاف بالقصيري )1615 
بالقصيري مغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

909

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (31

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها):)ضومين)

اكر  زريزر.

اسأغال5) (: غرض الشركة بإيجاز)

االرا�شي الفالحية.

عنوان املقر االجأماعي):)د ار ا الد)

يوسف صفصاف بالقصيري))1615 

بالقصيري مغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

340)حصة) (: السيد زريزر الكبير)

بقيمة)100)درهم للحصة.

330)حصة) (: السيد زريزر محمد)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 330 (: امليلودي) زريزر  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد زريزر الكبير عنوانه)ا))د ار)
ا الد يوسف الصفصاف بالقصيري)

)1615)بالقصيري مغرب.

السيد زريزر محمد عنوانه)ا))د ار)
ا الد يوسف الصفصاف بالقصيري)

)1615)بالقصيري مغرب.

عنوانه)ا)) امليلودي  زريزر  السيد 

د ار ا الد يوسف قيادة الصفصاف)

 1615( بالقصيري) بني مالك مشرع 

بالقصيري مغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد زريزر الكبير عنوانه)ا))د ار)
ا الد يوسف الصفصاف بالقصيري)

)1615)بالقصيري مغرب.

السيد زريزر محمد عنوانه)ا))د ار)
ا الد يوسف الصفصاف بالقصيري)

)1615)بالقصيري مغرب

عنوانه)ا)) امليلودي  زريزر  السيد 

د ار ا الد يوسف قيادة الصفصاف)

 1615( بالقصيري) بني مالك مشرع 

بالقصيري مغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- االبأدائية بمشرع بلقصيري بأاريخ)

تحت رقم)-.

694I

EURO ADVISORY

ESPACE BOU MAHYOU
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

EURO ADVISORY

 Rue Général Ameziane Bur. ,8(

 N°2 - 1èr(Etage ، 26050، Nador

Maroc

ESPACE BOU MAHYOU شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

الهناء العمارة رقم 81 - 53))6 

الدريوش اململكة املغر2ية

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

5(9

 16 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( شتنبر)

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.ESPACE BOU MAHYOU

غرض الشركة بإيجاز):)-)اسأغال5)

جميع املقاهي  غرف الشاي  محالت)

املعجنات  الحلويات  الوجبات)

الخفيفة  السند يتشات  مطاعم)

الكامل) البيتزا  املطاعم  الأموين 

 الجماعي بشكل عام);)
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مراكز  مساحات) اسأغال5  (-
 غرف للترفيه  التسلية  الترفيه ت )

الثقافة  خاصة األلعاب
-)تجارة الأجزئة غير املأخصصة.

تجزئة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 6((53  -  81 رقم) العمارة  الهناء)

الدريوش اململكة املغر2ية.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 500 (: محيو) الحسين  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
حصة) (500 (: بو) خالد  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) محيو  الحسين  السيد 
د ار ا الد محند ا الد سالم امطالسة)
اململكة) الدريوش  (6((53 الدريوش)

املغر2ية.
د ار) عنوانه)ا)) بو  خالد  السيد 
 6((53 الدريوش) تفرسيت  حمودة 

الدريوش اململكة املغر2ية.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) محيو  الحسين  السيد 
د ار ا الد محند ا الد سالم امطالسة)
اململكة) الدريوش  (6((53 الدريوش)

املغر2ية
د ار) عنوانه)ا)) بو  خالد  السيد 
 6((53 الدريوش) تفرسيت  حمودة 

الدريوش اململكة املغر2ية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالدريوش بأاريخ)7))شتنبر)

))0))تحت رقم)-.
695I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

WE 4 YOU SECURITE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc

WE 4 YOU(SECURITE شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي القدس 
زنقة 6 رقم 45 الطابق السفلي 

سيدي البرنو�شي - 0610) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
556819

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (19
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 WE 4 (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

. YOU SECURITE
خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املراقبة  الحراسة  األمن.
خدمات) (، للشركات) خدمة 
مأعددة)،)توفير حراس األمن  عامالت)

النظافة.
حي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
الطابق) (45 رقم) (6 زنقة) القدس 
 (0610 (- البرنو�شي) السفلي سيدي 

الدار البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
حصة) (500 (: السيد سعيد نصر)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 500 (: النعيمي) مريم  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
 (6 السيد سعيد نصر عنوانه)ا))
 1( شقة) (1 طابق) بر كسيل  زنقة 

0006))الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) النعيمي  مريم  السيدة 
 115 رقم) (16 زنقة) الريان  تجزئة 
الدار البيضاء) ((0400 سيدي مومن)

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 مواطن مسيري الشركة:

 (6 السيد سعيد نصر عنوانه)ا))
 1( شقة) (1 طابق) بر كسيل  زنقة 

0006))الدار البيضاء)املغرب
عنوانه)ا)) النعيمي  مريم  السيدة 
 115 رقم) (16 زنقة) الريان  تجزئة 
الدار البيضاء) ((0400 سيدي مومن)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839361.
696I

fiduciaire(ficogest 

STE FIKAMRI
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

fiduciaire(ficogest
64 شارع بيرانزاران تنغير 45800 ، 

45800، تنغير املغرب
STE FIKAMRI شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي 37 مكرر 

زنقة 3) حي ايت برى - 45800 تنغير 
املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.7001
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
املؤرخ في)18)يوليوز)))0))تقرر حل)
 STE(شركة ذات املسؤ لية املحد دة
 10.000 رتسمالها) مبلغ  (FIKAMRI
 37 اإلجأماعي) درهم  عنوان مقرها 
مكرر زنقة)3))حي ايت برى)-)45800 
 CESSATION(:(5 تنغير املغرب نتيجة

.COMPLETE D’ACTIVITÉ
  حدد مقر الأصفية ب)37)مكرر)
زنقة)3))حي ايت برى)-)45800)تنغير)

املغرب.)
  عين:

السيد)ة))حسن عمري  عنوانه)ا))
حي ا الد ابراهيم ا الد برحيل)83000 
)ة)) كمصفي) املغرب  تار  دانت 

للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بورزازات بأاريخ))))شتنبر)

))0))تحت رقم)376.

697I

global audit partners

FOODARB
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

global audit partners

شارع الحسن الثاني ،مدار 1 ،سانت 

إكسو2يري  شارع عال5 الفا�شي ، 

الطابق 3 ، شقة 19 ، 0000)، الدار 

البيضاء املغرب

FOODARB شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 13 شارع 

تحمد املججاتي ، إقامة ليزالب 

الطابق 1 رقم 8 - 0370) الدار 

البيظاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556497

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (06

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.FOODARB

مقهى) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 مطعم مع خدمة تمويل الحفالت.

13)شارع) عنوان املقر االجأماعي):)

ليزالب) إقامة  (، املججاتي) تحمد 

الدار) ((0370  -  8 رقم) (1 الطابق)

البيظاء)املغرب.
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تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 (50 (: عمر) تبوسلهام  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

50))حصة) (: السيد مور  يوسف)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 (50 (: السيد هاللبك نور الدين)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 (50 (: حاجبي) ياسمينه  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) عمر  تبوسلهام  السيد 

كاليفورنيا) (4 رقم) هيل  آية  تجزئة 

)718))الدار البيظاء)املغرب.

عنوانه)ا)) يوسف  مور   السيد 

شارع سيدي عبد الرحمن شقة) (80

50)طابق)4)حي الراحة)0000))الدار)

البيظاء)املغرب.

الدين) نور  هاللبك  السيد 

إقامة جناح نواصر عمارة) عنوانه)ا))

الدار) ((718( نواصر) (1 شقة) (D

البيظاء)املغرب.

حاجبي) ياسمينه  السيدة 

 4 رقم) هيل  آية  تجزئة  عنوانه)ا))

البيظاء) الدار  ((718( كاليفورنيا)

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) عمر  تبوسلهام  السيد 

كاليفورنيا) (4 رقم) هيل  آية  تجزئة 

)718))الدار البيظاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839108.

698I

ste united consulting

PHARMACIE SAADI F.E.S
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste united consulting

 N° 14 ESPACE(SAISS(AV(DES

FAR(FES، 30000، FES(MAROC

PHARMACIE SAADI F.E.S شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 715 

تجزئة القر يين طريق عين الشقف 

فاس سايس فاس - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

73919

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يناير) (01

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.PHARMACIE SAADI F.E.S

غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية

البيع.الأصنيع  االسأيراد) شراء) (

 الأصدير التسويق لجميع املنأجات)

الطبية

الأجميل. .مسأحضرات 

النباتية) الصيدالنية  املسأحضرات 

نباتي.حيواني) تصل  الغذائية.من 
البشري) لالسأخدام  تركيبي  ت  

 البيطري.

عنوان املقر االجأماعي):)رقم)715 

تجزئة القر يين طريق عين الشقف)

فاس) (30000 (- فاس) سايس  فاس 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

مبلغ رتسما5 الشركة:)1.000.000 

درهم،)مقسم كالأالي:

 10.000 (: السيدة السعدي ليلى)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

ليلى عنوانه)ا)) السعدي  السيدة 
رقم)715)تجزئة القر يين طريق عين)

 30000 الشقف فاس سايس فاس)

فاس املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

ليلى عنوانه)ا)) السعدي  السيدة 
رقم)715)تجزئة القر يين طريق عين)

 30000 الشقف فاس سايس فاس)

فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((( بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3907.

699I

FIDUCIAIRE EDAKHLA)مكأب حسابات الداخلة

شركة ادفويس اكديمي 

Advice Academy
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EDAKHLA مكأب 

حسابات الداخلة
رقم 19 زنقة الغزالي بلوك ج) حي 

الداخلة اكادير ، 80060، اكادير 

املغرب

 Advice شركة ادفويس اكديمي

Academy شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي بلوك ا رقم 

66 الطابق الثاني حي الوفاء اكادير - 

80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

5(783

في مؤرخ  حر  عقد   بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0((  9))غشت)

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.Advice(Academy(ادفويس اكديمي

مكأب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مكأب) االستشارة  الأوجيه,)

الكوتشينك.

بلوك) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

الوفاء) الثاني حي  الطابق  (66 رقم) ا 

اكادير)-)80000)اكادير املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: السيد عبد هللا الفكري)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد عبد هللا الفكري عنوانه)ا))

اراك) البخاري  امام  شارع  (3( رقم)

بوركان اكادير)80000)اكادير املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا الفكري عنوانه)ا))

اراك) البخاري  امام  شارع  (3( رقم)

بوركان اكادير)80000)اكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (09 بأاريخ) باكادير  الأجارية 

))0))تحت رقم)118356.

700I
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COMPTA MAROC CONSULTING

BUILDING AGNECY CITY
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 COMPTA MAROC

CONSULTING

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

BUILDING AGNECY CITY شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 10RUE عنوان مقرها اإلجأماعي 

 LIBERTE(ETG 03 APPT 05 -

0606) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556803

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (07

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.BUILDING AGNECY CITY

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 Construction des bâtiments

.résidentiels et non résidentiel

 10RUE (: عنوان املقر االجأماعي)

 LIBERTE ETG 03 APPT 05 -

0606))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيدة نعيمة السنباطي):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السنباطي) نعيمة  السيدة 
عنوانه)ا))الساملية))0)زنقة)03)عمارة)

 (0606 07)إقامة االندلس) 18)شقة)

الدار البيضاء)املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السنباطي) نعيمة  السيدة 
عنوانه)ا))الساملية))0)زنقة)03)عمارة)

 (0606 07)إقامة االندلس) 18)شقة)

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)31759.

701I

cabinet idrissi

STE COUV TECH MAROC
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

قفل الأصفية

cabinet idrissi

 rue(abdelkrim(benjelloun ، 13

30000، fes(maroc

STE COUV TECH MAROC شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي : عمارة 

30 شقة 8 زنقة موالي احمد لوكيلي 

حسان - 10100 الر2اط املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.1(5(17

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تقرر حل) ((0(( ماي) (06 في) املؤرخ 

STE COUV TECH MAROC)شركة)

مبلغ) املحد دة  املسؤ لية  ذات 
درهم  عنوان) (10.000 رتسمالها)

 8 شقة) (30 مقرها اإلجأماعي عمارة)
(- لوكيلي حسان) احمد  موالي  زنقة 

الر2اط املغرب نتيجة لعدم) (10100

تحقيق الهدف االجأماعي.

  عين:

السيد)ة))هشام قريش  عنوانه)ا))

حي الفرح بلوك ب الرقم)65 8810) 

)ة)) كمصفي) املغرب  املحمدية 

للشركة.

  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)
 30 ))0)) في عمارة) ماي) (06 بأاريخ)
لوكيلي) احمد  موالي  زنقة  (8 شقة)

حسان)-)10100)الر2اط املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((6 بأاريخ) بالر2اط  الأجارية 

))0))تحت رقم)6301.
70(I

FUTURE CONSEIL

SORTIF
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
50 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األ 5 ، 6100)، برشيد املغرب
SORTIF شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 
اال 5 حي الضحى 1 تجزئة 16 ) - 

6000) سطات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
7159

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) ((9
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.SORTIF
غرض الشركة بإيجاز):)بيع  شراء)

لوازم املكأب.
املخألفة) العمومية  االشغا5 

 البناء.
الطابق) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 -  (  16 تجزئة) (1 الضحى) اال 5 حي 

6000))سطات املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)
درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: مريوت) محمد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مريوت  محمد  السيد 
د ار الشعيبات البهالة رتس العين ابن)

تحمد)6050))سطات املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) مريوت  محمد  السيد 
د ار الشعيبات البهالة رتس العين ابن)

تحمد)6050))سطات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (13 االبأدائية بسطات بأاريخ)

))0))تحت رقم)54)1.
703I

SERRAJ IMMOBILIER MAGHREB

 SERRAJ IMMOBILIER
MAGHREB

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تأسيس شركة

 SERRAJ IMMOBILIER
MAGHREB

 Résidence(Panorama, 3ème
 étage, immeuble 13 n° 16,

 Sidi(Maarouf(Oualed(Haddou,
Casablanca ، 20280، البيضاء 

MAROC
 SERRAJ IMMOBILIER

MAGHREB شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 
بانوراما الطابق الثالث عمارة 13 
رقم 16 سيدي معر ف البيضاء - 

80)0) البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556489
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (14
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 SERRAJ(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.IMMOBILIER MAGHREB
تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 كالة عقارية.
إقامة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 13 عمارة) الثالث  الطابق  بانوراما 
(- البيضاء) معر ف  سيدي  (16 رقم)

80)0))البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
اندل�شي) سراج  يوسف  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000  :

للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
اندل�شي) سراج  يوسف  السيد 
 8 رقم) د  بلوك  نجاح  حي  عنوانه)ا))
البيضاء) ((0(80 معر ف) سيدي 

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
اندل�شي) سراج  يوسف  السيد 
 8 رقم) د  بلوك  نجاح  حي  عنوانه)ا))
البيضاء) ((0(80 معر ف) سيدي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839105.
704I

ميدي تيلكوم

ميدي تيلكوم
شركة املساهمة

خفض رتسما5 الشركة

ميدي تيلكوم
تجزئة الكولين, عمارة األربعة 

فصو5، سيدي معر ف ، 70)0)، 
الدار البيضاء املغرب

ميدي تيلكوم شركة املساهمة
 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
الكولين, عمارة األربعة فصو5، 

سيدي معر ف - 70)0) الدار 

البيضاء املغرب.

خفض رتسما5 الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.97815

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تم) ((015 تكأو2ر) (01 في) املؤرخ 

بمبلغ) الشركة  رتسما5  خفض 

تي) درهم«) (379.1(6.500« قدره)

إلى) درهم«) ((.75(.(95.(00« من)

درهم«)عن طريق) ((.373.168.700»

:)تخفيض عدد األسهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

نونبر)015))تحت رقم)00588330.

705I

STE AUCOGEST SARL

 Sté. GHANESSE DES
TRAVAUX

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
قفل الأصفية

STE AUCOGEST SARL

 N° 6 RUE 3909 HAY(AL(QODS

 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC

 Sté. GHANESSE(DES(TRAVAUX

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 3)) 

شارع املخأار السو�شي حي الأقدم تقا 

- 84000 طاطا املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.55

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تقرر حل) ((019 تبريل) ((5 املؤرخ في)

 Sté. GHANESSE DES TRAVAUX

شركة ذات املسؤ لية املحد دة مبلغ)
درهم  عنوان) (100.000 رتسمالها)

شارع) (((3 رقم) اإلجأماعي  مقرها 

(- تقا) الأقدم  حي  السو�شي  املخأار 

لنظرا) نتيجة  املغرب  طاطا  (84000

التي  اجهتها) للصعو2ات  العراقيل 

الشركة منذ تأسيسها.

  عين:
انكري) محمد  السيد)ة))

 عنوانه)ا))د ار ام العلق تقا)84000 

طاطا املغرب كمصفي))ة))للشركة.

  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)

 ((3 019)) في رقم) 5))تبريل) بأاريخ)

شارع املخأار السو�شي حي الأقدم تقا)

- 84000)طاطا املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) ((4 بأاريخ) بطاطا  االبأدائية 

))0))تحت رقم)))0)/146.

706I

credible consult

C4I COMMUNICATION
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

credible consult

 bd(emile(zola ، 20300، 3(5

casablanca maroc

C4I COMMUNICATION شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها االجأماعي 19) 

شارع محمد الزرقطوني زا ية شارع 

ابراهيم الر داني الطابق السابع رقم 

76 - 0330) الدار البيضاء املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

138385

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

املؤرخ في))))غشت)))0))تم حذف)

األنشطة الأالية من نشاط الشركة)

الحالي):

منأجات) اسأيراد  تصدير  (-

لألسلحة  املعدات) الصيانة 
املستهدفة))غراء)مسحوق)،)رذاذ زيت)
خاص)،)شحم خاص)،)زيت خاص)،)

إلخ)..

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (0 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم))0)838.

707I

ELEXPERTISE

 BDE MAGHREB
ب د ا  مغرب

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تأسيس شركة

ELEXPERTISE

 Maroc, Casablanca, quartier

 la(gironde, immeuble 3,

 Rue(D’Arcachon, 2éme

 étage, numéro 7 ، 20250،

CASABLANCA MAROC

BDE MAGHREB ب د ا  مغرب 

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي )14 زا ية 

زنقة رثل  شارع ايميل ز ال، طابق 

8, شقة 4), الدار البيضاء - )008) 

الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556719

 16 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( مارس)

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 BDE (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

MAGHREB)ب د ا  مغرب.

غرض الشركة بإيجاز):)شراء) 2يع)

املواد  منأجات)  اسأيراد  تصدير 

الأعبئة  الأغليف.

عنوان املقر االجأماعي):))14)زا ية)

طابق) ز ال،) ايميل  رثل  شارع  زنقة 

 (008( (- 4),)الدار البيضاء) 8,)شقة)

الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد مخأوم جعفر):)160)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
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 170 (: صنهاجي) مهدي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد حسن قسري بوعياد):)170 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

تنطوان) هنري  بير  شار5  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  ((50  :

للحصة.

السيد فيوال توم لوب):)50))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) جعفر  مخأوم  السيد 

71)سيدي) إقامة املنظر الجميل رقم)

البيضاء) الدار  ((05(0 معر ف)

املغرب.

عنوانه)ا)) صنهاجي  مهدي  السيد 

مونتريا5)3555)مونتريا5 كندا.

بوعياد) قسري  حسن  السيد 

عنوانه)ا))18)شارع)9)تبريل)،)الطابق)

كوارتير) (، إقامة باملير) (، (9 شقة) (، (5

باملير)0340))الدار البيضاء)املغرب.

تنطوان) هنري  بير  شار5  السيد 

عنوانه)ا))مكا )33460)مكا  فرنسا.

السيد فيوال توم لوب عنوانه)ا))

 Ensués la redonne إنسيس لردنه)

0)138)إنسيس لردنه فرنسا.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) جعفر  مخأوم  السيد 

71)سيدي) إقامة املنظر الجميل رقم)

البيضاء) الدار  ((05(0 معر ف)

املغرب)

عنوانه)ا)) صنهاجي  مهدي  السيد 

مونتريا5)3555)مونتريا5 كندا

بوعياد) قسري  حسن  السيد 

عنوانه)ا))18)شارع)9)تبريل)،)الطابق)

كوارتير) (، إقامة باملير) (، (9 شقة) (، (5

باملير)0340))الدار البيضاء)املغرب

تنطوان) هنري  بير  شار5  السيد 

عنوانه)ا))مكا )33460)مكا  فرنسا

السيد فيوال توم لوب عنوانه)ا))

 Ensués la redonne إنسيس لردنه)

0)138)إنسيس لردنه فرنسا.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)556719.

708I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 GRILLADE POISSONS
BLADI

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تفويت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 GRILLADE POISSONS BLADI

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 
11زنقة 331حي موالي رشيد اكادير - 

80000 اكادير املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.37301

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( فبراير) (09 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ايت) الحسين  )ة)) السيد) تفويت 

عبو)581)حصة اجأماعية من تصل)

581)حصة لفائدة السيد))ة))محمد)

ايت عبو بأاريخ)09)فبراير)))0).

نورالدين ايت) )ة)) تفويت السيد)

عبو)581)حصة اجأماعية من تصل)

581)حصة لفائدة السيد))ة))محمد)

ايت عبو بأاريخ)09)فبراير)))0).

ايت) عبدهللا  )ة)) السيد) تفويت 

من) اجأماعية  حصة  (435 عبو)

السيد) لفائدة  حصة  (1.887 تصل)

09)فبراير) )ة))محمد ايت عبو بأاريخ)

.(0((

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

مارس) (17 بأاريخ) باكادير  الأجارية 

))0))تحت رقم)108986.

709I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 GRILLADE POISSONS
BLADI

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تعيين مسير جديد للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 GRILLADE POISSONS BLADI
شركة ذات املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 

11زنقة 331حي موالي رشيد اكادير - 
80000 تكادير املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.37301
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تم تعيين) ((0(( فبراير) (09 املؤرخ في)
ايت) السيد)ة)) للشركة  مسير جديد 

عبو محمد كمسير آخر
تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (17 بأاريخ) باكادير  الأجارية 

))0))تحت رقم)108986.
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(A CONSEIL

 STARTIF INTERNATIONAL
TRADE

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

(A CONSEIL
 CASABLANCA LOTISSEMENT

 EL(KHEIR(N 338 2EME
 ETAGE SIDI MAAROUF A
 COTE DE COLLEGE ABOU
 BAKR(ESSEDIK، 20100،

CASABLANCA MAROC
 STARTIF INTERNATIONAL
TRADE شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

سمية اإلقامة )8 الطابق ) رقم 4 

حي النخيل الدار البيضاء - 0340) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

5564(9

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (16

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

 STARTIF INTERNATIONAL

.TRADE

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من) كل  في  القيام  هو  الشركة  من 

عن) باألصالة  إما  املغرب  الخارج،)

نفسها ت  نيابة عن تطراف ثالثة:

االسأيراد  الأمثيل  الشراء) (

بجميع) املأاجرة  تعم   البيع  بشكل 

تشكالها؛

)الشراء) البيع  املأاجرة عموًما

)بيع  شراء)األلعاب

)تجارة الأجزئة في املالبس الجاهزة)

القمصان،) البناطيل،) )األحذية،)

القمصان،)الجاكيأات،)إلخ)

)ِخْدَمات الأعديل

)شراء) 2يع تكسسوارات  تصميم)

 ديكور لألطفا5

)شراء) 2يع السلع الرياضية
)تكسسوارات) األطفا5) رعاية  (

للرضع  األطفا5)

)اسأيراد  تصدير.

تجارة  شراء) 2يع  اسأيراد) (

األثاث) جميع   تصدير  توزيع 

املكأبي  جميع املسألزمات املدرسية)

 املكأبية
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تي تقديم ِخْدَمات؛
تجارة  شراء) 2يع  اسأيراد) (
اآلالت  املعدات)  تصدير  توزيع 

املكأبية
الجملة) الجملة  شبه  تجارة  (
 الأجزئة في األثاث  املعدات  اللوازم)

املدرسية  املكأبية
الجملة) الجملة  شبه  تجارة  (

 الأجزئة
شراء) 2يع  اسأيراد  تصدير) (

 توزيع كاميرات املراقبة
املكأبية) اآلالت  تأجير  تأجير  (
الحاسوب،) تصوير)  تجهزة 
املستندات) املستندات،) تحضير 
 تنشطة الدعم املكأبية املأخصصة)

األخرى
تجارة  شراء) 2يع  اسأيراد) (
تنواع) جميع   تصدير  توزيع 

البالستيك
املشاركة في تي سوق  مناقصة) (

سواء)كانت خاصة ت  عامة
املشاركة) فإن  تعم،) ) 2صورة 
املباشرة للشركة في جميع املعامالت)
ت ) املالية  ت   الصناعية  ت   الأجارية 
املأعلقة) املنقولة  غير  ت   املنقولة 
كلًيا ت ) بشكل مباشر ت  غير مباشر،)
مجاالت) من  آخر  ت   بواحد  جزئًيا،)
تطوير) ت   تعزيز  ت   لتسهيل  العمل 

نشاط الشركة..
زنقة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
سمية اإلقامة))8)الطابق)))رقم)4)حي)
النخيل الدار البيضاء)-)0340))الدار)

البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: السيدة الخوش خديجة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيدة الخوش خديجة عنوانه)ا))
زنقة) (، حي ماندار نا) الدار البيضاء،)
17)،)رقم)3)عين الشق.)0450))الدار)

البيضاء)املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيدة الخوش خديجة عنوانه)ا))

زنقة) (، حي ماندار نا) الدار البيضاء،)

17)،)رقم)3)عين الشق.)0450))الدار)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)3)8389.
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(S COMPTE

وكالة مجيدي

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

(S COMPTE

 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE(BOUJAAD ، 25060،

BOUJAAD MAROC

 كالة مجيدي شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

الفأح الشطر الثالث الرقم ) - 

5060) تبي الجعد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

577

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (1(

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

:) كالة) تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

مجيدي.

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االموا5.

تجزئة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

 -  ( الرقم) الثالث  الشطر  الفأح 

5060))تبي الجعد املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)
درهم،)مقسم كالأالي:

500)حصة) (: السيد جواد مارس)
بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: الزكوري) السيدة خديجة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

 98 السيد جواد مارس عنوانه)ا))
تبي الجعد) ((5060 القطاطر السفلى)

املغرب.
الزكوري) خديجة  السيدة 
 (5060 الخير) تجزئة  (9( عنوانه)ا))

تبي الجعد املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
 98 السيد جواد مارس عنوانه)ا))
تبي الجعد) ((5060 القطاطر السفلى)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ) الجعد  بابي  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم))4.
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شركة جهاد املحاسب

شركة ماشينا كونستركسيون 
شركة ذات مسؤ لية 

 Société MACHINA محد دة
CONSTRUCTION S.A.R.L

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
قفل الأصفية

شركة جهاد املحاسب
الرقم )0 عمارة نياس شارع احمد 

الطيب بنهيمة املدينة الجديدة 
تسفي ، 46000، تسفي املغرب

شركة ماشينا كونستركسيون شركة 
 Société ذات مسؤ لية محد دة
 MACHINA CONSTRUCTION
S.A.R.L شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي : بلوك 01 
رقم 17 تجزئة إجنان - إجنان تسفي 

- 46000 اسفي املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.9709

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) 19)شتنبر) املؤرخ في)
شركة ماشينا كونستركسيون شركة)
 Société محد دة) مسؤ لية  ذات 
 MACHINA CONSTRUCTION
املسؤ لية) ذات  شركة  (S.A.R.L
 100.000 رتسمالها) مبلغ  املحد دة 
درهم  عنوان مقرها اإلجأماعي بلوك)
إجنان) (- إجنان) تجزئة  (17 رقم) (01
تسفي)-)46000)اسفي املغرب نتيجة)
من) الغرض  تحقيق  عدم  إلى  لنظرا 

الشركة.
  عين:

ملباشري) الهادي  عبد  السيد)ة))
تجزئة) (17 رقم) (01 بلوك)  عنوانه)ا))
46000)اسفي) إجنان)-)إجنان تسفي)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)
بأاريخ)19)شتنبر)))0)) في بلوك)01 
رقم)17)تجزئة إجنان)-)إجنان تسفي)

- 46000)اسفي املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((7 بأاريخ) بآسفي  االبأدائية 

))0))تحت رقم)5)8.
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EL HOUARY FINANCE ET CONSULTING

 O BON MARCHE
رقم 64731

عقد تسيير حر ألصل تجاري
))األشخاص املعنويون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري
O BON MARCHE)رقم)64731

قي مؤرخ  حر  عقد   بمقأ�شى 
 EHMS تعطى) ((0(( يوليوز) (08  
قبل) الأجاري  بالسجل  املسجل 
حق) بالقنيطرة  االبأدائية  باملحكمة 
التسيير الحر لألصل الأجاري الكائن)
59)شارع موالي عبد) ب اقامة كولد)
املغرب) القنيطرة  (14000 (- العزيز)
 LA MAISON DES VIGNES(لفائدة
غشت) (01 من) تبأدئ  سنة  (5 ملدة)
 (0(7 يوليوز) (31 في) ))0)) تنأهي 
 ((.000 قيمأه) شهري  مبلغ  مقابل 

درهم.

714I
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STE DAK IFNI

 SOCIETE » ETOILE MARINE
SERVICE « S.A.R.L

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
حل شركة

STE DAK IFNI
 HAY OUM TOUNSI DAKHLA
 MAROC HAY OUM TOUNSI
 ،DAKHLA(MAROC، 73000

maroc الداخلة
 SOCIETE » ETOILE(MARINE

 SERVICE « S.A.R.L
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

)في طور الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الوالء فيال رقم 06 الداخلة. شارع 
الوالء فيال رقم 06 الداخلة. 73000 

الداخلة املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.9071

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) 9))غشت) املؤرخ في)
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 
 SOCIETE( »( ETOILE( MARINE
رتسمالها) مبلغ  (SERVICE » S.A.R.L
مقرها) درهم  عنوان  (100.000,00
 06 فيال رقم) اإلجأماعي شارع الوالء)
 06 رقم) فيال  الوالء) شارع  الداخلة.)
املغرب) الداخلة  (73000 الداخلة.)
على) املأوالية  الخسائر  (: (5 نتيجة 
الشركة  تأكد عجزها عن االسأمرار

ت  مجلس اإلدارة) إجماع الشركاء)
 موافقتهم على تصفية الشركة.

قامت) التي  الغرض  الغاية  انتهاء)
من) الشركة  الأأكد  تجله  من 

اسأحالة تحقيقه..
شارع) ب  الأصفية  مقر  حدد    
الوالء)فيال رقم)06)الداخلة.)الداخلة)

املغرب)73000)الداخلة املغرب.)
  عين:

صالح عياد  عنوانه)ا)) السيد)ة))
الداخلة) (41 رقم) (01 الفسم) حي 
73000)الداخلة املغرب كمصفي))ة))

للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بأاريخ) الدهب  بوادي  االبأدائية 
شتنبر)))0))تحت رقم)))0)/1558.
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الشـركـة الصـحرا يـة للمحـاسبة  االستشـارات)

القـانـونيـة

LOUNGE CAR S.A.R.L 
إعالن مأعدد القرارات

الشـركـة الصـحرا يـة للمحـاسبة 
 االستشـارات القـانـونيـة

0)) شـارع مكـة عمـارة صـومأصيـل 
الطـابق األ 5 ص,ب 538 العيـون ، 

70000، العيـون املغـرب
» LOUNGE(CAR « S.A.R.L »شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة«
 CRI عنوان مقرها االجأماعي: شـارع 

رقـم 01 حـي املسأقبـل العيـون - - 
العيــون املغـرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: -.

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
تم اتخاذ) ((0(( )))شتنبر) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 
مايلي:)الأصديق على تفـويت مجمـوع)
حصص)500حصـة))ميمـونـة الطلب)
الـذي) (»(LOUNGE CAR«(فـي شـركـة
 (3 في) عليه  الأوقيع  املصادقة  تم 
 (4311 رقم) تحت  ((019 يوليو)
 19/)431)) مسجل لدى خدمات)
بأاريخ) بالعيون  التسجيل  الأنبـر 
 N°( R.E( :( 10272  -  (019.07.(7
تغييــرالشكـل) (.N°C.A( 10128
ذات) شـركـة  مـن  للشـركـة  القــانـونـي 
ذات) لشـركـة  املحـد دة  املسؤ ليـة 
املحـد دة ملساهـم  احـد.) املسـؤ ليـة 
الطلب) نـة  ميمـو  السيـدة  اسأقـالـة 
منـذ) للشـركـة  كمسيـرة  منصبهـا  مـن 
تعييـن) الحصـص.) تفـويت  تـاريـخ 
السيـد محمـد امـريـزيـك كمسيـر  حيـد)

للشـركـة.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)
النظام األسا�شي الأالية:)

على) ينص  الذي  (:01 رقم) بند 
مبلـغ) فـي  حـدد  الــرتسمـا5:) مايلي:)
الـى) مقسمـة  درهـم  (100.000،00
درهـم) (100 فئـة) مـن  حصـة  (1000
السيـد) بـالكـامـل  للحصـة  يمألكهـا 

محمـد امـريـزيـك.)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((8 االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)878).
716I

PME CONSULTING GROUP

SOCHEMBA
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

PME CONSULTING GROUP
رقم 66، املكأب 11، الطابق الثاني، 

مركب الجواهر، شارع السال ي، 
املدينة الجديدة، فاس ، 30000، 

فاس املغرب
SOCHEMBA شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 66 
املكأب 10 الطابق الثاني مركب 
الجواهر شارع السال ي - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

73957
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((1
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.SOCHEMBA
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)
العقاري  2صفة عامة كل العمليات)
العقارية) العقارية  غير  الأجارية،)
 املالية املأعلقة بصفة مباشرة ت  غير)

مباشرة بالهدف املذكور تعاله.

 66 رقم) (: عنوان املقر االجأماعي)
مركب) الثاني  الطابق  (10 املكأب)
 30000 (- السال ي) شارع  الجواهر 

فاس املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
السيد محمد الشيخ):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 500 (: امباركي) ادريس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الشيخ  محمد  السيد 
351)تجزئة سأار سكن بنسودة) رقم)

30000)فاس املغرب.
عنوانه)ا)) امباركي  ادريس  السيد 
 30000 د ار ا الد حمو ا الد الطيب)

فاس املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الشيخ  محمد  السيد 
351)تجزئة سأار سكن بنسودة) رقم)

30000)فاس املغرب
عنوانه)ا)) امباركي  ادريس  السيد 
 30000 د ار ا الد حمو ا الد الطيب)

فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((7 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3954.

717I

CABYOUCOM

YAM BERRIES
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM(ACOINE 1 ERE(ETAGE(BUR
 N° 01 SOUK(EL(ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
YAM BERRIES شركة ذات 

مسؤ لية محد دة
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 ذات الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار 
الكنافدة البحارة ا الد عياد - 

14300 سوق اربعاء الغرب املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
(7813

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (((
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 YAM (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.BERRIES
اسأغال5) (: غرض الشركة بإيجاز)

االرا�شي الفالحية.
د ار) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
الكنافدة البحارة ا الد عياد)-)14300 

سوق اربعاء)الغرب املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
السيد خالد قا س):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) قا س  خالد  السيد 
1)1))ب تجزئة املغرب الجديد) رقم)

العرائش)000)9)العرائش املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) قا س  خالد  السيد 
1)1))ب تجزئة املغرب الجديد) رقم)

العرائش)000)9)العرائش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب) االربعاء) بسوق  االبأدائية 
رقم) تحت  ((0(( شتنبر) ((7 بأاريخ)

.490

718I

Centre(d’Affaire(et(d’Inspiration(LUKUSِ

OUCHEN SPACE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Centre(d’Affaire(et(d’Inspirationِ
LUKUS

 Lot, Ismail(Avenue(Omar(Ibn
 Abdelaziz(N° 01 3ème(étage
 Larache ، 92000، LARACHE

MAROC
OUCHEN SPACE شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

اسماعيل شارع عمر بن عبدالعزيز 
رقم 01 الطابق 03 - 000)9 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
7115

 (0 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( شتنبر)
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.OUCHEN SPACE
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 تسويق األثاث.
الداخلي  تصميم) الديكور 

املساحات.
األثاث) اسأيراد  تصدير 

 الديكورات.
تجزئة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
اسماعيل شارع عمر بن عبدالعزيز)
رقم)01)الطابق)03 - 000)9)العرائش)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 (0.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:

 (00 (: املصدق) تميمة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيدة تميمة املصدق عنوانه)ا))
الجديد) املغرب  تجزئة  (1((8 رقم)

000)9)العرائش املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيدة تميمة املصدق عنوانه)ا))
الجديد) املغرب  تجزئة  (1((8 رقم)

000)9)العرائش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالعرائش بأاريخ)7))شتنبر)

))0))تحت رقم)1005.

719I

FIDUCIAIRE ZOHOUR

شركة صيدلية الصحة العاملية
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE ZOHOUR

 AVENUE(ISMILIA 103 BIS

 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC

شركة صيدلية الصحة العاملية 

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 1303 

بلوك 16 عين العاطي 1 الراشدية 

000)5 الراشدية املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.11585

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تمت) ((0(( غشت) ((6 في) املؤرخ 

املصادقة على):

عزيز الفاضلي) )ة)) تفويت السيد)

حصة اجأماعية من تصل) (1(.000

000.)1)حصة لفائدة السيد))ة))مهى)

الحير�شي بأاريخ)6))غشت)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بأاريخ) بالرشيدية  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)))0)/819.
7(0I

FIDUCIAIRE ZOHOUR

شركة صيدلية الصحة العاملية
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE ZOHOUR
 AVENUE(ISMILIA 103 BIS
 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC
شركة صيدلية الصحة العاملية 

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 1303 
بلوك 16 عين العاطي 1 الراشدية 

000)5 الراشدية املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.11585

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
))0))تم تعيين) 6))غشت) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 
تبعا) كمسير  حيد  مهى  الحير�شي 

لقبو5 اسأقالة املسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بأاريخ) بالرشيدية  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)))0)/819.
7(1I

Atlas Valora Conseil

CAGP INVEST
إعالن مأعدد القرارات

Atlas Valora Conseil
 N°8, Immeuble 186, Ibn
 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH املغرب
CAGP INVEST »شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة ذات الشريك 
الوحيد«

 عنوان مقرها االجأماعي: رقم 14 
تجزئة الفرد س طريق مكناس - - 

خنيفرة املغرب.
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»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.1101

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

تم اتخاذ) ((0(( 06)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

قرار رقم القرار اال 5):)الذي ينص)

على مايلي:)الذي ينص على مايلي:)رفع)

رتسما5 الشركة من)1400000)درهم)

بخلق) درهم  ذالك  (3000000 إلى)

 100 بقيمة) جديدة  حصة  (16000

 1600000( الواحدة) للحصة  درهم 

درهم)

قرار رقم القرار الثاني:)الذي ينص)

مايلي:) على  ينص  الذي  مايلي:) على 

 CAGP لأصبح) الشركة  اسم  تغيير 

.INVEST

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

على) ينص  الذي  (:3 رقم) بند 

اسم) من  الشركة  اسم  تغيير  مايلي:)

 COMPAGNIE AIT ATTA DU

 GOUTTE A GOUTTE ET DE DE

CAGP INVEST(إلى(POMPAGE

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

 1400000 رفع رتسما5 الشركة من)

درهم إلى)3000000)درهم

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

 30000 من) مكون  الشركة  رتسما5 

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

الواحدة مملوكة بشكل كامل للشريك)

الوحيد السيد الصين ابراهيم

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

7))شتنبر) االبأدائية بخنيفرة بأاريخ)

))0))تحت رقم)6)4.

7((I

AFJC PARTNERS

FEDDA MED

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

AFJC PARTNERS

7) شارع عبد هللا بن ياسين الطابق 

الثاني مكأب رقم 4) ، 0000)، 

الدار البيضاء املغرب

FEDDA MED شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 36, شارع 

عين سيدي علي, ناصية شارع اإلمام 

األلو�شي , الد ر األر�شي بورغون 

الدار البيضاء - 0000) الدار 

البيضاء اململكة املغر2ية

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

555765

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (09

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.FEDDA MED

اسأيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطبية  شبه) االجهزة   تسويق 

الطبية.

عنوان املقر االجأماعي):)36,)شارع)

عين سيدي علي,)ناصية شارع اإلمام)

األلو�شي),)الد ر األر�شي بورغون الدار)

البيضاء) الدار  ((0000 (- البيضاء)

اململكة املغر2ية.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 (50 (: السيد عبد الحق فدا ي)

حصة بقيمة)5.000))درهم للحصة.

 (50 (: فدا ي) اإلله  عبد  السيد 

حصة بقيمة)5.000))درهم للحصة.

 1(5 (: فدا ي) خديجة  السيدة 

حصة بقيمة)500.)1)درهم للحصة.

السيدة إيمان فدا ي):)5)1)حصة)

بقيمة)500.)1)درهم للحصة.

5)1)حصة) (: السيدة ليلى فدا ي)

بقيمة)500.)1)درهم للحصة.

 1(5 (: فدا ي) تسماء) السيدة 

حصة بقيمة)500.)1)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
فدا ي) الحق  عبد  السيد 

عنوانه)ا))الدار البيضاء)0000))الدار)

البيضاء)اململكة املغر2ية.

السيد عبد اإلله فدا ي عنوانه)ا))

0000))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

اململكة املغر2ية.

السيدة خديجة فدا ي عنوانه)ا))

0000))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

اململكة املغر2ية.

عنوانه)ا)) فدا ي  إيمان  السيدة 

0000))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

اململكة املغر2ية.

عنوانه)ا)) فدا ي  ليلى  السيدة 

0000))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

اململكة املغر2ية.

فدا ي عنوانه)ا)) السيدة تسماء)

0000))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

اململكة املغر2ية.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) فدا ي  محمد  السيد 

الطابق) شارع اإلمام األلو�شي،) (، (35

))،)شقة)3)،)بورغون الدار البيضاء.)

اململكة) البيضاء) الدار  ((0000

املغر2ية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)555765.

7(3I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

NORMATRANS
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

NORMATRANS شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي تخليج 

تيكوين تكادير - 80000 تكادير 

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.13867

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تقرر حل) 19)شتنبر) املؤرخ في)

املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 

رتسمالها) مبلغ  (NORMATRANS

مقرها) درهم  عنوان  (100.000

اإلجأماعي حي تخليج تيكوين تكادير)-)

80000)تكادير املغرب نتيجة 5):)قفل)

الشركة.

حي) ب  الأصفية  مقر  حدد    

تخليج تيكوين تكادير)-)80000)تكادير)

املغرب.)

  عين:

السيد)ة))محمد صبار  عنوانه)ا))

بلوك اش رقم)5)1)حي الهدى تكادير)

)ة)) كمصفي) املغرب  تكادير  (80000

للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((7 بأاريخ) باكادير  الأجارية 

))0))تحت رقم))11859.

7(4I
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INNOVATION(SERVICE(&(CONSEIL

براينا.44
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

 INNOVATION(SERVICE &

CONSEIL

شارع موالي عبد العزيز رقم 5)1 

اقامة الزهرة الطابق األ 5 رقم 0) ، 

90000، طنجة املغرب

براينا.44 شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 0) شارع 

القا�شي عياض الطابق األ 5.شقة 

رقم ) - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

130139

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (18

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

براينا.44.

تشغيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 كالة عقارية.

0))شارع) عنوان املقر االجأماعي):)

األ 5.شقة) الطابق  عياض  القا�شي 

رقم)) - 90000)طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:

حصة) (50 (: مبامبا سكنا) السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة.

 50 (: بوعي�شى) سمية  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) سكنا  مبامبا  السيد 

 44109  4400 نارك) غوزا  باالس  (8

نونت فرنسا.

السيدة سمية بوعي�شى عنوانه)ا))

 44109  4400 نارك) غوزا  باالس  (8

نونت فرنسا.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) سكنا  مبامبا  السيد 

 44109  4400 نارك) غوزا  باالس  (8

نونت فرنسا

السيدة سمية بوعي�شى عنوانه)ا))

 44109  4400 نارك) غوزا  باالس  (8

نونت فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (01 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)-.

7(5I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

YAJ TRAVAUX
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR

 83-LOT(EL(MADINA 1 N 81

 APP 5 1ER(ETAGE(DEROUA ،

26200، BERRECHID(MAROC

YAJ TRAVAUX شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 30 
زنقة عمر الريفي شقة رقم 1 الطابق 

اال 5 الدار البيضاء الدار البيضاء 

00)6) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

555879

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) ((9

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 YAJ (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.TRAVAUX

اشغا5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مخألفة.
 30 رقم) (: عنوان املقر االجأماعي)
زنقة عمر الريفي شقة رقم)1)الطابق)

البيضاء) الدار  البيضاء) الدار  اال 5 

00)6))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: جدي) مصطفى  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد مصطفى جدي عنوانه)ا))

البيضاء) الدار  مديونة  هالالت  د ار 

0000))مديونة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى جدي عنوانه)ا))

البيضاء) الدار  مديونة  هالالت  د ار 

0000))مديونة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (0 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)30607.

7(6I

ASMAA MEDIA GROUP

YA ANTA
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب الر مي بلوك 39 الرقم 

0) البرنو�شي البيضاء، 0000)، 

البيضاء املغرب

YA ANTA شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي رياض 

االلفة بيتي سكن العمارة 6) الشقة 

6) -. البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

549859

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) ((8

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 YA (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.ANTA

غرض الشركة بإيجاز):)الأجارة.

رياض) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

6))الشقة) االلفة بيتي سكن العمارة)

6))-.)البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

حصة) (1.000 (: ياسين) السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد ياسين انفلوس عنوانه)ا))

 4 زنقة) بلوك ب  مالك حمري  ت الد 

رقم)16)بوسكورة).)البيضاء)املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد ياسين انفلوس عنوانه)ا))

 4 زنقة) بلوك ب  مالك حمري  ت الد 

رقم)16)بوسكورة).)البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

يوليوز)))0))تحت رقم)-.

7(7I
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كافجيد

H.N.H IMMOBILIER

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

قفل الأصفية

كافجيد

86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 

االلفة، 0))0)، الدار البيضاء 

املغرب

H.N.H IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي : ساحة 

الكار زنقة بابوم عمارة منار - 0590) 

الدار البيضاء املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.(490(9

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تقرر حل) )0)غشت) املؤرخ في)

ذات) شركة  (H.N.H IMMOBILIER

رتسمالها) مبلغ  املحد دة  املسؤ لية 

مقرها) درهم  عنوان  (100.000

بابوم) زنقة  الكار  ساحة  اإلجأماعي 

الدار البيضاء) ((0590 (- عمارة منار)

املغرب نتيجة لألزمة االقأصادية.

  عين:

السيد)ة))هشام فراح  عنوانه)ا))

اقامة انفا باي فيال رقم)15)شارع عبد)

الهادي بوطالب الحي الحسني)0))0) 

)ة)) كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.

  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)

))0)) في ساحة) غشت) (0( بأاريخ)

الكار زنقة بابوم عمارة منار)-)0590) 

الدار البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838948.

7(8I

FIDUCIAIRE ALKAFIL

EASCO
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

FIDUCIAIRE ALKAFIL
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE
 JAOUHARA 1 ER(ETAGE(APPT
 N° 5 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
EASCO شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 97 عمارة 

س الحمراء شارع عال5 الفا�شي 
مراكش - 40055 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.99815

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
املؤرخ في)16)غشت)))0))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
شارع عال5) عمارة س الحمراء) (97»
مراكش) (40055 (- مراكش) الفا�شي 
399)ب،) 3)رقم) املغرب«)إلى)»املسيرة)

مراكش)-)40140)مراكش املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((7 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)10140.
7(9I

FIDUCIAIRE ALKAFIL

EASCO
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE ALKAFIL
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE
 JAOUHARA 1 ER(ETAGE(APPT
 N° 5 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
EASCO شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي املسيرة 
3 رقم 399 ب، مراكش - 40140 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.99815

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( شتنبر) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الرزاق) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

من) اجأماعية  حصة  (160 الطالب)

تصل)1.000)حصة لفائدة السيد))ة))

جما5 برادة العزيزي بأاريخ)16)غشت)

.(0((

الرزاق) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

من) اجأماعية  حصة  (170 الطالب)

تصل)1.000)حصة لفائدة السيد))ة))

هشام الباز بأاريخ)16)شتنبر)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) ((7 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)10140.

730I

FIDUCIAIRE ALKAFIL

EASCO
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE ALKAFIL

 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 JAOUHARA 1 ER(ETAGE(APPT

 N° 5 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

EASCO شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي املسيرة 

3 رقم 399 ب، مراكش - 40140 

مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.99815

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تم تعيين) 16)شتنبر) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

الطالب عبد الرزاق كمسير  حيد

تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((7 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)10140.

731I

ASMAA MEDIA GROUP

CAFE FAMILLE AL ALIA
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الر مي بلوك 39 الرقم 

0) البرنو�شي البيضاء، 0000)، 
البيضاء املغرب

CAFE FAMILLE AL ALIA شركة 
ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع  اد 
تنسيفت رقم 491 األلفة -. البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
515349

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (01
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 CAFE (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.FAMILLE AL ALIA
غرض الشركة بإيجاز):)مقهى.

عنوان املقر االجأماعي):)شارع  اد)
491)األلفة)-.)البيضاء) تنسيفت رقم)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بوعنان) الطيبي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد الطيبي بوعنان عنوانه)ا))
شارع  اد تنسيفت رقم)491)األلفة).)

البيضاء)املغرب.
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الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد الطيبي بوعنان عنوانه)ا))

األلفة.) (491 شارع  اد تنسيفت رقم)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)-.

73(I

CRUSH IMMO

CRUSH IMMO
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

CRUSH IMMO

5 شارع يوسف ابن تاشفين، الطابق 

الثاني، الشقة رقم 3 ، 90000، 

طنجة املغرب

CRUSH IMMO شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي : 5 شارع 

يوسف ابن تاشفين، الطابق الثاني، 

الشقة رقم 3 - 90000 طنجة 

املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.116(81

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر) ((0(( يونيو) (14 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (CRUSH IMMO حل)

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

 100.000 رتسمالها) مبلغ  الوحيد 

 5 اإلجأماعي) مقرها  درهم  عنوان 

الطابق) تاشفين،) ابن  يوسف  شارع 

الثاني،)الشقة رقم)3 - 90000)طنجة)

قبل) لأصفية  دية  نتيجة  املغرب 

اآل ان.

  عين:
اعشبون) سمير  السيد)ة))

جينرا5) زنقة  مكرر  ((4  عنوانه)ا))

بون-ال-غوالند) (45340 كر زات)

فرنسا كمصفي))ة))للشركة.

  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)

شارع) (5 ))0)) في) شتنبر) (08 بأاريخ)

الطابق الثاني،) يوسف ابن تاشفين،)

الشقة رقم)3 - 90000)طنجة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((( بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)57637).

733I

مكأب الحموتي

MEDIA LIL-INAACH
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

مكأب الحموتي

شارع الخرطوم رقم 51 ، 000)6، 

الناظور املغرب

MEDIA LIL-INAACH شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 580 شارع 

املسيرة الطابق الثاني شقة رقم 03 - 

000)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(46(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (01

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 MEDIA(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.LIL-INAACH

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الأنظيف  البستنة.

خدمات األشغا5 املؤقأة..

 580 (: االجأماعي) املقر  عنوان 

شارع املسيرة الطابق الثاني شقة رقم)

03 - 000)6)الناظور املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

550)حصة) (: السيد محمد زعاج)
بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (450 (: السيد ياسين بونو)
بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

السيد محمد زعاج عنوانه)ا))حي)
ا الد لحسن رقم)8) 000)6)الناظور)

املغرب.
حي) السيد ياسين بونو عنوانه)ا))
 6(000  (7 رقم) (7 زنقة) الخطابي 

الناظور املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد محمد زعاج عنوانه)ا))حي)
ا الد لحسن رقم)8) 000)6)الناظور)

املغرب
حي) السيد ياسين بونو عنوانه)ا))
 6(000  (7 رقم) (7 زنقة) الخطابي 

الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور بأاريخ)3))شتنبر)

))0))تحت رقم)4441.

734I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

STE B&.BHA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA
SARL

 AVENUE OMAR IBN
 ABDELAZIZ(ENTRE(SOL(N°03
 IMMEUBLE(ABRAJ(DOUBAI ،

92000، LARACHE(MAROC
STE(B&.BHA(IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي طريق 

طنجة ر2اط شعبان 1 عمارة شعبان 
رقم 746-5 الطابق الثاني العرائش - 

000)9 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

7113

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((3

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.B&.BHA(IMMOBILIER

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIERE

طريق) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

طنجة ر2اط شعبان)1)عمارة شعبان)
رقم)5-746)الطابق الثاني العرائش)-)

000)9)العرائش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 600.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 (.000 (: السيد بوسبيبة ابراهيم)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 (.000 (: هشام) بوسبيبة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد بوسبيبة عبد االله):)000.) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد بوسبيبة ابراهيم عنوانه)ا))

جنان الباشا تجزئة العشيري رقم)36 

العرائش)000)9)العرائش املغرب.

السيد بوسبيبة هشام عنوانه)ا))

تجزئة توفيق طابق السفلي عين) (36

دار البيضاء) ((0000 الشق البيضاء)

املغرب.

االله) عبد  بوسبيبة  السيد 

عنوانه)ا))اقامة االزهر عمارة ه طابق)
طنجة) (90000 طنجة) (437 رقم) (3

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد بوسبيبة ابراهيم عنوانه)ا))

جنان الباشا تجزئة العشيري رقم)36 

العرائش)000)9)العرائش املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالعرائش بأاريخ)7))شتنبر)

))0))تحت رقم)1003.

735I

DILIGOR

 IMMERSIVE TECHNOLOGY
CONSULTING

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DILIGOR

 Bureau(N°19, 6éme(Etage,

 Résidence Abdellatif Angle Rue

 Champigny(et(Rue(Abdelwahab

Zekkak، 20100، الدارالبيضاء 

املغرب

 IMMERSIVE TECHNOLOGY

CONSULTING شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي القدس 

شارع 6 رقم 45 الطابق السفلي 

سيدي البرنو�شي - 0610) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556371

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (19

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

 IMMERSIVE TECHNOLOGY

.CONSULTING

غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشركة في املغرب  في جميع الد 5)

األخرى:

،)خدمات) االستشارات اإلدارية) (•

التسويق)،)الهندسة الأجارية  املالية.

•)حيازة ت  تشغيل ت  الأناز5 عن)

اختراع  عالمة) ترخيص  2راءة  تي 

تجارية تندرج في نطاق غرض الشركة)

ت   سيط) كمنسق  الأدخل  (•

املالية) األمور  األ راق  في  مساعدة 

ت  العقارات ت  املعامالت الأجارية ت )

الصناعية.

ت ) ممألكات  على  االسأحواذ  (•

مصالح بأي شكل من األشكا5 في تي)

شركة ت  مؤسسة لغرض مماثل ت )

ذي صلة)؛

•)املشاركة املباشرة ت  غير املباشرة)

للشركة في جميع العمليات الأجارية)

التي قد تكون مرتبطة بأحد األشياء)

املذكورة تعاله عن طريق إنشاء)شركة)

جديدة ت  حتى عن طريق املساهمة ت )

األ راق املالية ت ) االكأأاب ت  شراء)

حقوق الشركة ت  االندماج)،)مشر ع)

مشترك ت  غير ذلك)؛

•) 2صورة تعم)،)جميع املعامالت)

املنقولة) الأجارية  املنقولة  غير 

املأعلقة بشكل مباشر ت  غير مباشر)

التي) ت   (، تعاله) املحددة  باألشياء)

يحأمل تن تعزز تطوير الشركة..

حي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
الطابق) (45 رقم) (6 شارع) القدس 

 (0610 (- البرنو�شي) السفلي سيدي 

الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد رضا الزعيم):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد رضا الزعيم عنوانه)ا))رقم)
)8)زنقة زرياب حي بدر فاس)30010 

فاس املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد رضا الزعيم عنوانه)ا))رقم)
)8)زنقة زرياب حي بدر فاس)30010 

فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838890.
736I

OUR EXPERT

TRAVEL LIGHT
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
TRAVEL LIGHT شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار 
مسراف البرج ا ريكة )45)4 

مراكش املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.10(475

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
))0))تم تحويل) 13)تبريل) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
 4(45( »د ار مسراف البرج ا ريكة)
 (( »محل رقم) إلى) مراكش املغرب«)
مراكش) (40130 تجزئة ماشو االنارة)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تبريل) ((0 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)4355.
737I

مسأأمنة فيسكاكوم

 ENTREPRISE TECHNO DEFI
IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
حل شركة

مسأأمنة فيسكاكوم
رقم 5)، زنقة املستشفى، ، 5350)، 

 ادي زم املغرب
 ENTREPRISE TECHNO DEFI

IMPORT EXPORT شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة
)في طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 1 
الزنقة 16 حي الزيدانية - 5350) 

 ادي زم املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 39.
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) 1))شتنبر) املؤرخ في)
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 
 ENTREPRISE TECHNO DEFI
رتسمالها) مبلغ  (IMPORT EXPORT
مقرها) درهم  عنوان  (100.000
حي) (16 الزنقة) (1 الرقم) اإلجأماعي 
5350)) ادي زم املغرب) (- الزيدانية)
غرض) تحقيق  عدم  (: (5 نتيجة 

الشركة.
 1   حدد مقر الأصفية ب الرقم)
 (5350 (- الزيدانية) حي  (16 الزنقة)

 ادي زم املغرب.)
  عين:

الحبيب) سمير  السيد)ة))
 16 الزنقة) (1 الرقم)  عنوانه)ا))
املغرب) زم  5350)) ادي  الزيدانية)

كمصفي))ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بوادي زم بأاريخ)8))شتنبر)

))0))تحت رقم)))0)/88.

738I

ISDM CONSULTING

LANZAROTY CAR
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
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LANZAROTY CAR شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي مدينة 

الوحدة بلوك C رقم 478 العيون - 
70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
43143

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((6
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.LANZAROTY CAR
تاجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بد ن سائق.
مدينة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
(- العيون) (478 رقم) (C الوحدة بلوك)

70000)العيون املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: السيد سيد امو بابوزيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد سيد امو بابوزيد عنوانه)ا))
حي القدس تجزئة الوفاق بلوك  رقم)
778)العيون)70000)العيون املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 مواطن مسيري الشركة:

السيد سيد امو بابوزيد عنوانه)ا))
حي القدس تجزئة الوفاق بلوك  رقم)

778)العيون)70000)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((8 االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)))0)/877).
739I

FUTURE CONSEIL

بتر م
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري
بتر م

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

السيد)ة)) تعطى  (1998 فبراير) (06

الحامل) محمد عامري بن بوشعيب 

 W(077 رقم) الوطنية  للبطاقة  )ة))

 ((30 الأجاري) بالسجل  املسجل 

حق) ببرشيد  االبأدائية  باملحكمة 

التسيير الحر لألصل الأجاري الكائن)

ب طريق الكارة تجزئة الخير)-)6100) 

بوشعيب) للسيد)ة)) املغرب  برشيد 

للبطاقة الوطنية) )ة)) عامري الحامل)

سنة تبأدئ) (1 ملدة) (WA1(906 رقم)

 31 في) ))0)) تنأهي  غشت) (01 من)
شهري) مبلغ  مقابل  ((0(3 يوليوز)

3.000)درهم.

740I

FUTURE CONSEIL

بتر م
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري
بتر م

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

السيد)ة)) تعطى  (1998 فبراير) (06

الحامل) سليمان  بن  عمري  محمد 

 W1685 رقم) الوطنية  للبطاقة  )ة))

 ((3( الأجاري) بالسجل  املسجل 

حق) ببرشيد  االبأدائية  باملحكمة 

التسيير الحر لألصل الأجاري الكائن)

ب طريق الكارة تجزئة الخير)-)6100) 

عبدهللا) للسيد)ة)) املغرب  برشيد 

للبطاقة الوطنية) )ة)) عمري الحامل)

رقم)WA3181)ملدة)1)سنة تبأدئ من)

01)غشت)))0)) تنأهي في)31)يوليوز)

 3.000 شهري) مبلغ  مقابل  ((0(3

درهم.

741I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

 OTMANI TRUST TRADE
COMPANY SARL

شركة ذات املسؤ لية 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
 Otmani(Trust(Trade(Company

SARL شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 4) شارع 
6 بن سليمان اقامة جيم الطابق 
االر�شي طنجة - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

113075
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(0 يونيو) (0(
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)
 Otmani( Trust( Trade( Company

.SARL
:) كالة) بإيجاز) الشركة  غرض 

سيارات
السيارات) اسأيراد  شراء) 2يع 

الجديدة  املسأعملة الجيدة.
4))شارع) عنوان املقر االجأماعي):)
الطابق) جيم  اقامة  سليمان  بن  (6
طنجة) (90000 (- طنجة) االر�شي 

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.

 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 
درهم،)مقسم كالأالي:

 50 (: السيد العثماني نور الدين)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد العثماني محمد):)50)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

الدين) نور  العثماني  السيد 
 70173 املانيا) شأوتكارت  عنوانه)ا))

شأوتكارت املانيا.
السيد العثماني محمد عنوانه)ا))
70173)شأوتكارت) شأوتكارت املانيا)

املانيا.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
الدين) نور  العثماني  السيد 
 70173 املانيا) شأوتكارت  عنوانه)ا))

شأوتكارت املانيا)
السيد العثماني محمد عنوانه)ا))
70173)شأوتكارت) شأوتكارت املانيا)

املانيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (15 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

1)0))تحت رقم)39351).

74(I

COMPTA PLUS

CHAOUKI BUSINESS
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTA PLUS
 BD(MOHAMED(V 2° ETAGE 319
، 23000، BENI(MELLAL(MAROC
CHAOUKI BUSINESS شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 
7 رقم 6 شارع محمد الخامس بني 

مال5 - 3000) بني مال5 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
13183
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (08

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.CHAOUKI BUSINESS

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نقل) (- كراء) سائل النقل) (- االليات)

البضائع.

 7 عمارة) (: عنوان املقر االجأماعي)

رقم)6)شارع محمد الخامس بني مال5)

- 3000))بني مال5 املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد عبد الرحيم شوقي):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

شوقي) الرحيم  عبد  السيد 

عياد) ا الد  االطلس  حي  عنوانه)ا))

 (3550 النمة) ا الد  السبت  سوق 

ا الد عياد املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

شوقي) الرحيم  عبد  السيد 

عياد) ا الد  االطلس  حي  عنوانه)ا))

 (3550 النمة) ا الد  السبت  سوق 

ا الد عياد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية ببني مال5 بأاريخ)3))شتنبر)

))0))تحت رقم)916.

743I

SALMOUNTEX

SALMOUNTEX
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

رفع رتسما5 الشركة

SALMOUNTEX
تجزئة املجد ، قطعة 91 ، 90080، 

طنجة املغرب
SALMOUNTEX شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

املجد ، قطعة 91 - 90080 طنجة 
املغرب.

رفع رتسما5 الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1(0705
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تم) ((0(( شتنبر) (08 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما5  رفع 
«381.000)درهم«)تي من)»100.000 
عن) درهم«) (481.000« إلى) درهم«)
ت ) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (16 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)10050.

744I

CABYOUCOM

TRANS EURO-
MEDITERANAIN SERVICES

إعالن مأعدد القرارات

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM(ACOINE 1 ERE(ETAGE(BUR
 N° 01 SOUK(EL(ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
 TRANS EURO-MEDITERANAIN
SERVICES »شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة ذات الشريك الوحيد«
 عنوان مقرها االجأماعي: حي بام 

مركز سوق الثالثاء الغرب - 14300 
سوق اربعاء الغرب املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.(5617

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
))0))تم اتخاذ) 15)غشت) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
باع السيد الحسين الطاهري) مايلي:)
)100))حصة اجأماعية لفائدة) مائة)

السيد عبد املنعم الأويمي
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
الطاهري) الحسين  السيد  اسأقالة 
السيد) التسيير  تعيين  تسمية  من 
مسير  حيد) الأويمي  املنعم  عبد 

للشركة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
ينص على) الذي  (:7 (6 رقم) بند 
مايلي:) رد للشركة مبلغ قدره عشرة)
الى) مقسمة  درهم  ((10000( الف)
بقيمة) اجأماعية  حصة  مائة)100))
مائة))100))درهم لفائدة السيد عبد)

املنعم الأويمي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب) االربعاء) بسوق  االبأدائية 
رقم) تحت  ((0(( شتنبر) ((7 بأاريخ)

.566

745I

AMATRUST

GDFS CONSULTING
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMATRUST
 BD(DE(PARIS 5 EME,14

 ÉTAGE(N°5 CASA، 1000،
CASABLANCA MAROC

GDFS CONSULTING شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 30Bd عنوان مقرها اإلجأماعي 

 Rahal(El(Maskini(Etg 2 Appt 5 -
000) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
555637

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) ((9

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 GDFS (: اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها)

.CONSULTING

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

-االستشارات  الأطوير  االخأبار)

مجا5) في   الأدريب  الصيانة 

تكنولوجيا املعلومات  في تي مجا5)

من مجاالت إدارة األعما5);

الصناعية) املعامالت  -جميع 

 الأجارية  املالية  املنقولة  غير)

املنقولة التي قد تكون تأعلق بشكل)

مباشر ت  غير مباشر بغرض الشركة)

 تي تغراض مماثلة ت  ذات صلة;

في) حصص  على  -االسأحواذ 

جميع الشركات املغر2ية ت  األجنبية)

املنشأة ت  املزمع إنشاؤها  إدارتها هذه)

املشاركات;

املعامالت) جميع  (، عام) - بشكل 

التي) املالية  ت   العقارية  ت   املنقولة 

قد تكون ذات صلة بشكل مباشر ت )

إلى تحد الكائنات املشار) غير مباشر 

إليها تعاله ت  إلى تي كائنات مماثلة ت )

ذات صلة من املرجح تن تعزز تنمية)

املجأمع.

 30Bd (: االجأماعي) املقر  عنوان 

 Rahal El Maskini Etg ( Appt 5 -

000))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 Jaouad FKIHI : 1.000 السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
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عنوانه)ا)) (Jaouad FKIHI السيد)
 .  6 رقم) (165 حي ابن خلد ن شارع)

طنجة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) (Jaouad FKIHI السيد)
 .  6 رقم) (165 حي ابن خلد ن شارع)

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)-.

746I

 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT ERRAMI

ABDELKEBIR COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

STE ESPACE JALIL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 فاة شريك

 FIDUCIAIRE ENNASSER

 AIT ERRAMI ABDELKEBIR

 COMPTABLE AGREE PAR

L’ETAT

 AV(DES(FAR(SOUK(SEBT ،

3550)، سوق السبت ا الد النمة 

املغرب

STE ESPACE JALIL شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
الجيش امللكي الحي االداري سوق 
السبت ا الد النمة - 3550) سوق 

السبت ا الد النمة املغرب.

 فاة شريك
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1637

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

املؤرخ في)17)غشت)))0))تم اإلعالم)

بوفاة الشريك عبد هللا جليل  توزيع)

لرسم) (
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (017 فبراير) ((3 في) املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي):
السيد)ة))رجاء)داللي)،)64)حصة.

السيد)ة))كنزة جليل)،)64)حصة.

 1(4 (، جليل) محمد  السيد)ة))

حصة.

السيد)ة))نصر الدين جليل)،)4)1 

حصة.
السيد)ة))زين الدبن جليل)،)4)1 

حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ) بن صالح  بالفقيه  االبأدائية 

)))غشت)))0))تحت رقم)10).

747I

STE GCC SARL

 STE CONSTRUCTION
 -RENOVATION AF

TRAVAUX PUBLIC SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

STE GCC SARL

 LOT DES FONCTIONNAIRES

 B5 1 ERE(ETAGE(AVE(MED(V

 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC

 STE CONSTRUCTION

 -RENOVATION AF TRAVAUX

PUBLIC SARL شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار 

اكرضان اكنيون تنغير - 45800 

تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3851

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( مارس) (10

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

 STE CONSTRUCTION  :

 -RENOVATION AF TRAVAUX

.PUBLIC SARL

-البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 االشغا5 املخألفة.

ا  صيانة مسارات االتصا5) -بناء)

 انابيب املياه  الصرف الصحي

-)تركيب الواح الطاقة الشمسية.

د ار) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

 45800 (- تنغير) اكنيون  اكرضان 

تنغير املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

مبلغ رتسما5 الشركة:)1.500.000 

درهم،)مقسم كالأالي:

7.500)حصة) (: السيد احمد افال)

بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (7.500 (: افال) السيد عمر 

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

حي) عنوانه)ا)) افال  احمد  السيد 

 45800 النهضة بومالن دادس تنغير)

تــنـغيــر املغرب.

فرنسا) السيد عمر افال عنوانه)ا))

45800)تنغير املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

فرنسا) السيد عمر افال عنوانه)ا))

45800)تنغير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) (10 بأاريخ) بتنغير  االبأدائية 

))0))تحت رقم)6)4.

748I

FIDUBAC SARL

NEEDLE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

)16 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

الشقة رقم 11 الناضور ، 000)6، 

الناضور املغرب

NEEDLE شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي املطار 

اقامة ا ندا ايلو 55 رقم )) الناظور 

- 000)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
(4653

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((6
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.NEEDLE
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري
تجارة املالبس.

عنوان املقر االجأماعي):)حي املطار)
اقامة ا ندا ايلو)55)رقم))))الناظور)

- 000)6)الناظور املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 500 (: الصبحي) يونس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 500 (: الصبحي) ميمون  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
الصبحي عنوانه)ا)) يونس  السيد 
حي املطار اقامة ا ندا ايلو)55)رقم))) 

الناظور)000)6)الناظور املغرب.
السيد ميمون الصبحي عنوانه)ا))
الشافعي) االمام  شارع  لعرا�شي  حي 
الناظور) (6(000 الناظور) (9 رقم)

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
الصبحي عنوانه)ا)) يونس  السيد 
حي املطار اقامة ا ندا ايلو)55)رقم))) 

الناظور)000)6)الناظور املغرب
السيد ميمون الصبحي عنوانه)ا))
الشافعي) االمام  شارع  لعرا�شي  حي 
الناظور) (6(000 الناظور) (9 رقم)

املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور بأاريخ)7))شتنبر)

))0))تحت رقم)4458.

749I

KTS CONSEIL

A S GASTRONOMY SARL 
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

KTS CONSEIL

 Angle(Immam(Chafii(et(Rue(My

 Hassan(Premier, Jnane(El(Harti,

 N° 55, Complexe(Commercial

 Kawkab, Guéliz، 40000،

MARRAKECH MAROC

 A S GASTRONOMY SARL شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي مخزن 

الطابق األر�شي ، لوت رقم 765 

النهضة محاميد - مراكش - 40160 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1(9(71

 01 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( شتنبر)

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 A S (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.GASTRONOMY SARL

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنأجات الغذائية بالأجزئة.
مخزن) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

 765 رقم) لوت  (، األر�شي) الطابق 

 40160 (- مراكش) (- النهضة محاميد)

مراكش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد عبد الرحيم مسأدير):)500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: باسيدي) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

مسأدير) الرحيم  عبد  السيد 
سيدي) درب  (07 رقم) عنوانه)ا))

بولخواتم باب دكالة مراكش)40030 

مراكش املغرب.

السيد ابراهيم باسيدي عنوانه)ا))
 40150 801)مراكش) 1)رقم) سوكوما)

مراكش املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

مسأدير) الرحيم  عبد  السيد 
سيدي) درب  (07 رقم) عنوانه)ا))

بولخواتم باب دكالة مراكش)40030 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((8 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم))13980.

750I

7P CONSEIL

 MAROC BUSINESS
NEGOCE

إعالن مأعدد القرارات

7P CONSEIL

شقة رقم 04 رقم 74 زا ية شارع 

فرحت حشاد  شارع غاندي حي 

القدس ، 80000، اكادير املغرب

 MAROC BUSINESS NEGOCE

»شركة ذات املسؤ لية املحد دة«

 عنوان مقرها االجأماعي: الطابق 

الأاني بلوك 06 رقم )0 زنقة 04 
حي العرب ازر  - 8000 ايت ملو5 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.19409

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

تم اتخاذ) ((0(( 01)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت السيد))ة))سارة بوخنفر)100 

 100 تصل) من  اجأماعية  حصة 

سفيان) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

 .(0(( شتنبر) (08 بأاريخ) بوخنفر 

حكيمي) ابراهيم  )ة)) السيد) تفويت 

100)حصة اجأماعية من تصل)100 

سفيان) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

 .(0(( شتنبر) (08 بأاريخ) بوخنفر 

العز ي) سهام  )ة)) السيد) تفويت 

100)حصة اجأماعية من تصل)100 

سفيان) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

بوخنفر بأاريخ)08)شتنبر)))0)

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

العز ي من) اسأقالة السيدة سهام 

السيد) منصب تسيرة الشركة  2قاء)

الوحيد) املسير  بوخنفر  سفيان 

للشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

ينص على) الذي  (:7 (6 رقم) بند 

الشريك) هو  بوخنفر  سفيان  مايلي:)

 400 بمجموع) الشركة  في  الوحيد 

حصة اجأماعية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((8 بأاريخ) بانزكان  االبأدائية 

))0))تحت رقم)1878.

751I

FIDUCIAIRE ZOHOUR

 STE PROGRESS CENTER
( PRIVE (

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
خفض رتسما5 الشركة

FIDUCIAIRE ZOHOUR

 AVENUE(ISMILIA 103 BIS

 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC

 STE(PROGRESS(CENTER ( PRIVE

) شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 5 شارع 

تبو هريرة زنقة تشاد شقة6 ط.) 
الزهور1 - 30060 فاس املغرب.

خفض رتسما5 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.3(371

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تم) ((0(( شتنبر) ((( في) املؤرخ 

خفض رتسما5 الشركة بمبلغ قدره)

«450.000)درهم«)تي من)»470.000 

درهم«)إلى)»0.000))درهم«)عن طريق)

:)تخفيض عدد األسهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((8 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)))0)/3968.

75(I

atelier conseil

MOUL›9AHWA
شركة الأضامن

قفل الأصفية

atelier conseil

 rue 2 hay(el(massara(ain 16/14

 chock ، 20480، Casablanca

maroc

MOUL’9AHWA شركة الأضامن

 عنوان مقرها اإلجأماعي : زنقة 

العرعار رقم97 الطابق اال 5 مرس 

السلطان - 0490) الدار البيضاء 

املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.4(1453

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تقرر حل) ((0(( يونيو) (13 املؤرخ في)

الأضامن) شركة  (MOUL’9AHWA

درهم) (100.000 رتسمالها) مبلغ 

زنقة) اإلجأماعي  مقرها   عنوان 

مرس) اال 5  الطابق  رقم97) العرعار 

البيضاء) الدار  ((0490 (- السلطان)

عن) النهائي  لأوقفها  نتيجة  املغرب 

مزا لة نشاطها.

  عين:

بوخالف) عصام  السيد)ة))

حي موالي عبد هللا زنقة)  عنوانه)ا))

07))رقم))1)عين الشق)0480))الدار)

البيضاء)املغرب كمصفي))ة))للشركة
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  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)
زنقة) ))0)) في  يونيو) (13 بأاريخ)
مرس) اال 5  الطابق  رقم97) العرعار 
البيضاء) الدار  ((0490 (- السلطان)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)837587.
753I

louardi compta

SUPPLY4ALL
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

louardi compta
رقم 6) زنقة عباس املسعدي مكأب 

رقم 5 املدينة الجديدة فاس ، 
30000، فاس املغرب

SUPPLY4ALL شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 40 درب 
الحبيل سيدي بوجيدة فاس - 

0)301 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
73945

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (19
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.SUPPLY4ALL
غرض الشركة بإيجاز):)التركيبات)

الكهر2ائية
تاجر

اعما5 مخألفة.
 40 (: االجأماعي) املقر  عنوان 
(- درب الحبيل سيدي بوجيدة فاس)

0)301)فاس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: اشرايبي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

اشرايبي عنوانه)ا)) السيد محمد 

40)درب الحبيل سيدي بوجيدة فاس)

0)301)فاس املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

اشرايبي عنوانه)ا)) السيد محمد 

40)درب الحبيل سيدي بوجيدة فاس)

0)301)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((6 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)5068.

754I

EXPROX SARL AU

POLY PRO NEGOCE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الز2يري 

الطابق الثاني عين حر دة الرقم 

البريدي 98 املحمدية، 8630)، 

املحمدية املغرب

POLY PRO NEGOCE شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

الصفا الشطر ت رقم 97 الطابق 

األ 5 الشالالت - 8630) املحمدية 

املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(1599

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تمت) ((0(( غشت) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):

سعيد تمياس) )ة)) تفويت السيد)
تصل) من  اجأماعية  حصة  (1.000
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.000
غشت) (1( بأاريخ) تمياس  الحسن 

.(0((
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 14 بأاريخ) باملحمدية  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم))177.

755I

EXPROX SARL AU

2D PROMO
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الز2يري 
الطابق الثاني عين حر دة الرقم 
البريدي 98 املحمدية، 8630)، 

املحمدية املغرب
D PROMO) شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

املغرب العربي عمارة الز2يري الطابق 
الثاني عين حر دة الرقم البريدي 98 

- 8630) املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

31407
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (0(
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 (D (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.PROMO
مقا 5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بيع) البناء) عمليات  بجميع   مأعهد 

 شراء)العقارات
شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
املغرب العربي عمارة الز2يري الطابق)
الثاني عين حر دة الرقم البريدي)98 

- 8630))املحمدية املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)
درهم،)مقسم كالأالي:

 800 (: دحماني) ادريس  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (: دحماني) ياسين  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

السيد ادريس دحماني عنوانه)ا))
رقم)11)مكرر تجزئة فضل هللا طابق)

سفلي)8830))املحمدية املغرب.
ياسين دحماني عنوانه)ا)) السيد 
 (8830  1( رقم) االمل  تجزئة 

املحمدية املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد ادريس دحماني عنوانه)ا))
رقم)11)مكرر تجزئة فضل هللا طابق)

( سفلي)8830))املحمدية))
املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بأاريخ) باملحمدية  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)1783.

756I

EXPROX SARL AU

GELSOMINO MEDITERRAN
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الز2يري 
الطابق الثاني عين حر دة الرقم 
البريدي 98 املحمدية، 8630)، 

املحمدية املغرب
 GELSOMINO MEDITERRAN

شركة ذات املسؤ لية املحد دة)في 
طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي 5) زنقة 
45 حي طاريق البرنو�شي - 0600) 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.3(8775
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بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تقرر حل) ((0(( يونيو) ((9 املؤرخ في)
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 
 GELSOMINO MEDITERRAN
درهم) (100.000 رتسمالها) مبلغ 
زنقة) ((5 اإلجأماعي) مقرها   عنوان 
 (0600 (- البرنو�شي) طاريق  حي  (45
الدار البيضاء)املغرب نتيجة 5):)سوء)
األ ضاع االقأصادية  تزمة مالية في)

خزانة الشركة.
5))زنقة)   حدد مقر الأصفية ب)
 (0600 (- البرنو�شي) طاريق  حي  (45

الدار البيضاء)املغرب.)
  عين:

الز الي) عبدالحق  السيد)ة))
ايطاليا) (4851 ايطاليا)  عنوانه)ا))

ايطاليا كمصفي))ة))للشركة.
سعيد عزيز  عنوانه)ا)) السيد)ة))
 3 منطقة) (4 بقعة) هللا  فأح  تجزئة 
4000))الجديدة املغرب كمصفي))ة))

للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)
45)حي) 5))زنقة) (: املأعلقة بالأصفية)

طاريق البرنو�شي البيضاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838415.
757I

EXPROX SARL AU

 CAFE ESPACE HAJJA
HANNOU

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

قفل الأصفية

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الز2يري 
الطابق الثاني عين حر دة الرقم 
البريدي 98 املحمدية، 8630)، 

املحمدية املغرب
 CAFE ESPACE HAJJA HANNOU
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي : تجزئة 

الزهر 5 رقم 19 عين حر دة - 
8630) املحمدية املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.14157
الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
))0))تقرر حل) 30)غشت) املؤرخ في)
 CAFE ESPACE HAJJA HANNOU
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)
رتسمالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها) درهم  عنوان  (100.000
اإلجأماعي تجزئة الزهر)5)رقم)19)عين)
املغرب) املحمدية  ((8630 (- حر دة)
األ ضاع االقأصادية) نتيجة 5 سوء)

 تزمة مالية في خزانة الشركة.
  عين:

هنو حبو2ة  عنوانه)ا)) السيد)ة))
 1( رقم) (5 الحي اإلداري تجزئة زهر)
عين حر دة)8630))املحمدية املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.
  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)
تجزئة) ))0)) في  غشت) (30 بأاريخ)
الزهر)5)رقم)19)عين حر دة)-)8630) 

املحمدية املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بأاريخ) باملحمدية  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)1856.

758I

fisc(orient

ORIENTAL CASA COLINA
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

fisc(orient
شارع ادريس االكبر عمارة ملنور 
الطابق اال 5 رقم 1 ، 60000، 

 جدة املغرب
ORIENTAL CASA COLINA شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي الكولين 

69-1 - 60000  جدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

39991

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

القانون) إعداد  تم  ((0(( تبريل) (07

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.ORIENTAL CASA COLINA

طعم- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مفهى.

الكولين) (: عنوان املقر االجأماعي)

1-69 - 60000) جدة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: ملحاي) مصطفى  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيدة مسلك حنان):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد مصطفى ملحاي عنوانه)ا))

 60550 كنفودة) لخلوفيين  د ار 

جرادة املغرب.

عنوانه)ا)) حنان  مسلك  السيدة 

60000) جدة) تهامي) الجياللي  شارع 

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى ملحاي عنوانه)ا))

 60550 كنفودة) لخلوفيين  د ار 

جرادة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((9 بأاريخ) بوجدة  الأجارية 

))0))تحت رقم)880).

759I

iso(fidus

 FONTAINE TIT MELLIL
SERVICES

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تفويت حصص

iso(fidus
حي األما5 )0 رقم 40 مكأب رقم 06 
طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ، 

9640)، دارالبيضاء املغرب
 FONTAINE TIT MELLIL

SERVICES شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي االمل 
) رقم 19 تيط مليل - )964) الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.301377

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( غشت) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الحسين) )ة)) السيد) تفويت 
اجأماعية) حصة  (150 اد يسعدان)
حصة لفائدة السيد) (150 من تصل)
 15 بأاريخ) اد يسعدان  سعيد  )ة))

غشت)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 15 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)6)8378.
760I

iso(fidus

YAMO NEGOCE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

iso(fidus
حي األما5 )0 رقم 40 مكأب رقم 06 
طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ، 

9640)، دارالبيضاء املغرب
YAMO NEGOCE شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي محل 
تجاري رقم ) تجزئة لينا ف ب 8 

تيط مليل - 9640) الدار البيضاء 
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املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.495393

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تمت) ((0(( غشت) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))حسن جوماري)

تصل) من  اجأماعية  حصة  (1.000

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.000

محمد بويفر بأاريخ)17)غشت)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (8 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839070.

761I

iso(fidus

YATIB PROMO
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

iso(fidus

حي األما5 )0 رقم 40 مكأب رقم 06 

طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ، 

9640)، دارالبيضاء املغرب

YATIB PROMO شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي االمل 

1 عمارة ب رقم )9 شقة رقم 8 

تيط مليل - 9640) الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.4((075

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( يوليوز) ((5 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الؤدن) احمد  )ة)) السيد) تفويت 

500)حصة اجأماعية من تصل)500 

هللا) عبد  )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

ياتيب بأاريخ)5))يوليوز)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (8 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839071.

76(I

iso(fidus

YAMO NEGOCE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

iso(fidus
حي األما5 )0 رقم 40 مكأب رقم 06 
طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ، 

9640)، دارالبيضاء املغرب
YAMO NEGOCE شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي محل 
تجاري رقم ) تجزئة لينا ف ب 8 

تيط مليل - 9640) الدار البيضاء 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.495393
الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
))0))تم تعيين) 17)غشت) املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))بويفر)

محمد كمسير  حيد
تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839070.

763I

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

مانومات
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE
 BD SIDI MOHAMED BEN 11
 ABDELLAHRES DAR SALAM
 BORGOGNE(CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA(MAROC

مانومات شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 10 شارع 
ال ليبرتي شقة 05 الطابق الثالث 

الشقة 4 الدار البيضاء 000) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

5565(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) ((5

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

مانومات.

بيع) :)شراء) غرض الشركة بإيجاز)

تصنيع تحويل اسأيراد  تصدير  نقل)

جميع مواد البناء.

10)شارع) عنوان املقر االجأماعي):)

الثالث) الطابق  (05 شقة) ليبرتي  ال 

الدار) ((000 الدار البيضاء) (4 الشقة)

البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيدة حنان الشرد دي):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

الشرد دي) حنان  السيدة 

شارع  اد سبو) (1 الوفاق) عنوانه)ا))
رقم)907)األلفة)000))الدار البيضاء)

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

الشرد دي) حنان  السيدة 

شارع  اد سبو) (1 الوفاق) عنوانه)ا))
رقم)907)األلفة)000))الدار البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839137.

764I

SAMIR FIDUCIAIRE

OURTAP

إعالن مأعدد القرارات

OURTAP »شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة ذات الشريك الوحيد«

 عنوان مقرها االجأماعي: كراج 

بالسفلي  الفوقي الكائن بزنقة 

الباب رقم ) توال5 مكناس - 50000 

مكناس املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.48907

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

تم اتخاذ) ((0(( 0))شتنبر) املؤرخ في)

القرارات الأالية:

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

اسأقالة املسير القديم السيد محمد)

الوطنية) للبطاقة  الحامل  الركراكي،)

السيد) D986038،) تعيين  رقم)

للبطاقة) الحامل  ادريس  الركراكي 

الساكن ب) (D455(3( الوطنية رقم)

مكناس،) توال5  رياض  حدائق  (151

غير) ملدة  للشركة  الجديد  املسير 

محددة.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

مايلي:)اسأقالة املسير القديم السيد)

للبطاقة) الحامل  الركراكي،) محمد 

D986038،) تعيين) رقم) الوطنية 

الحامل) ادريس  الركراكي  السيد 

 D455(3( رقم) الوطنية  للبطاقة 

الساكن ب)151)حدائق رياض توال5)

مكناس،)املسير الجديد للشركة ملدة)

غير محددة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((6 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3473.

765I
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ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

أرماطيك
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

 BD SIDI MOHAMED BEN 11

 ABDELLAHRES DAR SALAM

 BORGOGNE(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(MAROC

ترماطيك شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 13 شارع 

تحمد املججاتي اقامة األلب الطابق 

1 رقم 8 حى املعاريف الدار البيضاء 

000) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556571

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) ((5

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

ترماطيك.

بيع) :)شراء) غرض الشركة بإيجاز)

تصنيع تحويل اسأيراد  تصدير  نقل)

جميع مواد البناء.

13)شارع) عنوان املقر االجأماعي):)

تحمد املججاتي اقامة األلب الطابق)
8)حى املعاريف الدار البيضاء) رقم) (1

000))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيدة حنان الشرد دي):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

الشرد دي) حنان  السيدة 
شارع  اد سبو) (1 الوفاق) عنوانه)ا))
رقم)907)األلفة)000))الدار البيضاء)

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
الشرد دي) حنان  السيدة 
شارع  اد سبو) (1 الوفاق) عنوانه)ا))
رقم)907)األلفة)000))الدار البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839367.

766I

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

اينتيراكتيف ١
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE
 BD SIDI MOHAMED BEN 11
 ABDELLAHRES DAR SALAM
 BORGOGNE(CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA(MAROC

اينأيراكأيف ١ شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 13 شارع 
تحمد املججاتي اقامة األلب الطابق 
1 رقم 8 حى املعاريف الدار البيضاء 

000) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
556569

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (0(
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

اينأيراكأيف)١.
نشاط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوساطة في االسأقدام  الأوظيف.
13)شارع) عنوان املقر االجأماعي):)
تحمد املججاتي اقامة األلب الطابق)
8)حى املعاريف الدار البيضاء) رقم) (1

000))الدار البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: املصبحي) هشام  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد هشام املصبحي عنوانه)ا))
 81 رقم) الساقية الحمراء) (5 جميلة)
البيضاء) الدار  ((000 البيضاء) ق ج 

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد هشام املصبحي عنوانه)ا))
 81 رقم) الساقية الحمراء) (5 جميلة)
البيضاء) الدار  ((000 البيضاء) ق ج 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839368.
767I

ibtihal(fiduciaire

RD-ENVIRONNEMENT
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ibtihal(fiduciaire
 bloc(h(n 62 ,ouled(oujih(kenitra

، 14000، kenitra(maroc
RD-ENVIRONNEMENT شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 14هار ن 
الرشيد اقامة اريج بلوك ب 

مكأب رقم )) القنيطرة - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

66631

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((0

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

RD- (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.ENVIRONNEMENT

مكأبب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

دراسة.

عنوان املقر االجأماعي):)14هار ن)

بلوك ب مكأب) اريج  اقامة  الرشيد 
رقم))))القنيطرة)-)14000)القنيطرة)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:

 100 (: محمد) سينا  ابن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد ابن سينا محمد عنوانه)ا))

معمورة  محمد عبد  افامة مراكش)

شقة)9 14000)القنيطرة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد ابن سينا محمد عنوانه)ا))

معمورة  محمد عبد  اقامة مراكش)

القنيطرة) (14000 القنيطرة) (9 شقة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ) بالقنيطرة  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)647)9.

768I
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مسأأمنة سامي للمحاسبة

BENI MOUSSA SERVICES
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

مسأأمنة سامي للمحاسبة

حي ميمونة رقم 55 بلوك 4 الطابق 

األ 5 بني مال5 ، 3004)، بني مال5 

املغرب

 BENI MOUSSA SERVICES

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 77 
شارع بئر تنزران - 3550) سوق 

السبت املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1937

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تم تعيين) )1)شتنبر) املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة))الناجي)

فارس كمسير  حيد

تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

صالح) بن  بالفقيه  االبأدائية 

رقم) تحت  ((0(( شتنبر) ((0 بأاريخ)

.((7/(0((

769I

نون مناجمنت

CENTER IMMO
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

نون مناجمنت

زنقة عمر بن العاص اقامة  ادي 

الذهب طابق 4 رقم 9) ، 90000، 

طنجة املغرب

center immo شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

  عنوان مقرها االجأماعي شارع 

جيش امللكي اقامة برج دبي 1 رقم 5 

تطوان - 93000 تطوان 

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.17819

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

املؤرخ في)09)شتنبر)))0))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات مسؤ لية محد دة ذات الشريك)

»شركة ذات املسؤ لية) إلى) الوحيد«)

املحد دة«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (18 االبأدائية بأطوان بأاريخ)

))0))تحت رقم))568.

770I

CANOCAF SARL

GROUPE ALISEL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،6(000 ،الناظور

MAROC

GROUPE ALISEL شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الخرطوم رقم )4-44 حي الكندي - 

000)6 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1(161

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( غشت) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة))مصطفى املقدم)

تصل) من  اجأماعية  حصة  (500

1.000)حصة لفائدة السيد))ة))كريم)

مسا ي بأاريخ)16)غشت)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبأدائية بالناضور بأاريخ)07)شتنبر)

))0))تحت رقم)))43.

771I

AMOURI CONSULTING

 AZIZA CHAOUNI
PROJECTS

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

AMOURI CONSULTING
 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble
 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC
 AZIZA CHAOUNI PROJECTS

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

 ET 16 ° عنوان مقرها االجأماعي  
 17 FES(IMM(TAJ(RUE(CHARIF
 RADI(AV(DES(FAR(APPT(N -

30000 فاس.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.7(849

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
1)0))تم تحويل) 01)يونيو) املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات مسؤ لية محد دة ذات الشريك)

الوحيد«)إلى)»شركة الأضامن«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (08 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)479).

77(I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

 TERROIR DU MAROC
ORIENTAL

مجموعة ذات النفع االقأصادي
قفل الأصفية

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
)4 شارع الدرفوفي الطابق ) رقم 8 

 جدة، 60000،  جدة املغرب
 TERROIR DU MAROC

ORIENTAL مجموعة ذات النفع 
االقأصادي

 عنوان مقرها اإلجأماعي : املركز 
الفالحي بني درار - 60000  جدة 

املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.(1939
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تقرر) ((0(( غشت) (31 في) املؤرخ 
 TERROIR DU MAROC حل)
النفع) ذات  مجموعة  (ORIENTAL
 3.000 رتسمالها) مبلغ  االقأصادي 
درهم  عنوان مقرها اإلجأماعي املركز)
60000) جدة) (- درار) بني  الفالحي 
املغرب نتيجة الملجموعة لم تمارس)

اي نشاط منذ تأسيسها.
  عين:

الكايدي) محمد  السيد)ة))
محمد) شارع  د51)  عنوانه)ا))
60000) جدة) االنارة) حي  السادس 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)
شارع) ))0)) في  غشت) (31 بأاريخ)
(- االنارة) حي  د51) السادس  محمد 

60000) جدة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((8 بأاريخ) بوجدة  الأجارية 

))0))تحت رقم)1489.

773I

sofoget

LA PERLE SUCREE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
LA PERLE SUCREE شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي القنيطرة 

60 شارع موالي عبد الرحمان 
مأجر رقم 1  ). - 14000 القنيطرة 

املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.448(5
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الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
))0))تقرر حل) )1)شتنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)
 LA PERLE SUCREE(الشريك الوحيد
درهم) (100.000 رتسمالها) مبلغ 
القنيطرة) اإلجأماعي  مقرها   عنوان 
60)شارع موالي عبد الرحمان مأجر)
رقم)1) ). - 14000)القنيطرة املغرب)

نتيجة 5):)زيادة خسائر الشركة..
  حدد مقر الأصفية ب القنيطرة)
60)شارع موالي عبد الرحمان مأجر)
رقم)1) ). - 14000)القنيطرة املغرب.)

  عين:
الرميدي) منصف  السيد)ة))
 14000 القنيطرة)  عنوانه)ا))
)ة)) كمصفي) املغرب  القنيطرة 

للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بأاريخ) بالقنيطرة  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)701)9.

774I

Westfield(sarl

Daban Tech
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Westfield(sarl
 rue tamesna Longchamps,(0

 Casablanca ، 20200،
casablanca maroc

Daban Tech شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 0) شارع 
تامسنا لونج تشامب حي الهنا الدار 
البيضاء - 00)0) الدار البيضاء 

اململكة املغر2ية
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
554807

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (10
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 Daban(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.Tech
مصمم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مستشار) (، كمبيوتر) مبرمج  محلل 

كمبيوتر.
0))شارع) عنوان املقر االجأماعي):)
تامسنا لونج تشامب حي الهنا الدار)
البيضاء) الدار  ((0(00 (- البيضاء)

اململكة املغر2ية.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:
 SUOL INNOVATIONS(الشركة
100)درهم) LTD : 100)حصة بقيمة)

للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
 SUOL INNOVATIONS(الشركة
 Themistoklis (،41 عنوانه)ا)) (LTD
 Dervis،(Hawaii(Tower(1st(floor،
 Office( 106،( 1066( Nicosia،

.Cyprus(1066(Nicosia(Cyprus
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
 Prokopii Ivanovich السيد)
شارع) ((/4 عنوانه)ا)) (FEDOROV
(، (84 شقة.) (، (Avtodorozhnaya
ياكوتسك)،)جمهورية ساخا))ياقوتيا))

،)ر سيا)10000))ياقوتيا))ر سيا
 Wassim Benzarti السيد)
عنوانه)ا))4)شارع  اد املغازين تكدا5)
الر2اط املغرب)10000)الر2اط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بالدار البيضاء)بأاريخ)-)تحت)

رقم)-.
775I

CABYOUCOM

HARRAG TRANS
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABYOUCOM

 AV ABDELOUAHAB EL WARAK

 IMM(ACOINE 1 ERE(ETAGE(BUR

 N° 01 SOUK(EL(ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC

HARRAG TRANS شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي لال ميمونة 

املركز - 14300 سوق اربعاء الغرب 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(7805

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((0

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.HARRAG TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع.

لال) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

14300)سوق اربعاء) ميمونة املركز)-)

الغرب املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد عبد الرحيم حراك):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

حراك) الرحيم  عبد  السيد 
بوسلهام) موالي  مركز  عنوانه)ا))

14300)سوق اربعاء)الغرب املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
حراك) الرحيم  عبد  السيد 
بوسلهام) موالي  مركز  عنوانه)ا))

14300)سوق اربعاء)الغرب املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب) االربعاء) بسوق  االبأدائية 
رقم) تحت  ((0(( شتنبر) ((3 بأاريخ)

.481

776I

Sté YOUNES RIF SARL

Sté YOUNES RIF
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

Sté YOUNES RIF SARL
)) شارع عال5 الفا�شي ، 000)3، 

الحسيمة املغرب
Sté YOUNES RIF شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 
الحراش حي مرموشة - 000)3 

الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3863
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (19
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 Sté (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.YOUNES RIF
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير
االسأيراد  الأصدير.

زنقة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 3(000 (- مرموشة) حي  الحراش 

الحسيمة املغرب.
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تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)
درهم،)مقسم كالأالي:

السيد رضواني ر�شى):)500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد بنقائد محمد):)500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ر�شى  رضواني  السيد 
 3(000 مرموشة) حي  الحراش  زنقة 

الحسيمة املغرب.
عنوانه)ا)) محمد  بنقائد  السيد 
07)زنقة الجبهة حي باريو حد )000)3 

الحسيمة املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ر�شى  رضواني  السيد 
 3(000 مرموشة) حي  الحراش  زنقة 

الحسيمة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ) بالحسيمة  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)47).

777I

N(M CONSEIL-SARL

AZ IRON COMPANY
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

N(M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
AZ IRON COMPANY شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
الحسن اال 5 زنقة 5 رقم 19 الطابق 

الثالث رقم 6 - 000)6 الناضور 
املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(3815

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في)08)شتنبر)))0))تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

رقم) (5 زنقة) اال 5  الحسن  »شارع 

 6(000  -  6 الطابق الثالث رقم) (19

»شارع الحسن) إلى) الناضور املغرب«)

الطابق الرابع) (19 رقم) (5 اال 5 زنقة)

رقم)7 - 000)6)الناضور املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور بأاريخ)0))شتنبر)

))0))تحت رقم)4411.

778I

N(M CONSEIL-SARL

OBRATEC
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

N(M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE(5(N(19,(2

 ETAGE( N( 4( ،( 62000،( NADOR

MAROC

OBRATEC)شركة ذات مسؤ لية)

محد دة ذات الشريك الوحيد

شارع) اإلجأماعي  مقرها   عنوان 

الحسن اال 5 زنقة)5)رقم)19)الطابق)

الناضور) (6(000  -  4 رقم) الثاني 

املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري)

.(0941

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في)09)شتنبر)))0))تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

رقم) (5 زنقة) اال 5  الحسن  »شارع 

 6(000  -  4 رقم) الثاني  الطابق  (19
الناضور املغرب«)إلى)»)زنقة ليفر2و5)

الناضور) (6(000  -  1 عاريض) حي 

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور بأاريخ)0))شتنبر)

))0))تحت رقم)4410.

779I

N(M CONSEIL-SARL

 SOCIETE ADHAM
ENGINEERING

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تفويت حصص

N(M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
 SOCIETE ADHAM

ENGINEERING شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي عبد 
املومن بني انصار - 000)6 الناظور 

املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.14749

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( شتنبر) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تيعالتي) منير  )ة)) السيد) تفويت 
700)حصة اجأماعية من تصل)700 
حصة لفائدة السيد))ة))عبد الجليل)

املحاف بأاريخ)15)شتنبر)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبأدائية بالناضور بأاريخ)8))شتنبر)

))0))تحت رقم)4464.
780I

dalha interim

 KISSAMED (EX KISSANA 
)EXPORT

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد
اسأدراك خطٍإ

اسأدراك خطٍإ  قع بالجريدة 
الرسمية

dalha interim
 (03BD Emile Zola Casablanca
 203BD(Emile(Zola(Casablanca،

20042، CASABLANCA(maroc
 KISSAMED (EX(KISSANA 

EXPORT) شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

  عنوان مقرها اإلجأماعي إلجأماعي 

اما5 3 شارع بامحمد بعمراني رقم 

)13 سيدي البرنو�شي البيضاء - 

0600) البيضاء - 0600) البيضاء 

املغرب.

بالجريدة) خطٍإ) قع  إسأدراك  (

 1( بأاريخ) (5737 عدد) الرسمية 

تكأو2ر)))0).

 KISSAMID EX( (: من) بدال 

 KISSAMI EXPORT

 KISSAMED (EX KISSANA(:(يقرت

EXPORT

الباقي بد ن تغيير.

781I

KAMA SERVICE

SCOMABY

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

KAMA SERVICE

شقة رقم ) إقامة تميرة سيدي بنور 

، 4350)، سيدي بنور املغرب

SCOMABY شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار 

الأمامنة جماعة ت الد بوساكن 

سيدي بنور - 4350) سيدي بنور 

املغرب.

تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.695

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( شتنبر) ((0 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة))يوسف الجياللي)

تصل) من  اجأماعية  حصة  (350

)ة)) فاء) السيد) لفائدة  حصة  (350

ابوقطاية بأاريخ)0))شتنبر)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (8 بأاريخ) بنور  بسيدي  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)171.

78(I



19017 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

KAMA SERVICE

SCOMABY
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تعيين مسير جديد للشركة

KAMA SERVICE
شقة رقم ) إقامة تميرة سيدي بنور 

، 4350)، سيدي بنور املغرب
SCOMABY شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار 
الأمامنة جماعة ت الد بوساكن 

سيدي بنور - 4350) سيدي بنور 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.695
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تم تعيين) 0))شتنبر) املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))الناجي)

الحسن كمسير  حيد
تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ) بنور  بسيدي  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)171.
783I

BUSINESS CENTER.COM

IMMO AL3OMR
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 36) إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 0390)، 
الدارالبيضاء املغرب

IMMO AL3OMR شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع عبد 
املومن رقم 36) زنقة باسكي اقامة 
ف8 الطابق الثاني رقم 6 - 0000) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
556891

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((9

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 IMMO(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.AL3OMR

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب  في الخارج:

العقاري) الأطوير  نشاط  (•

املباني) جميع   التشييد  2يع 

الأجارية) ت   السكنية  لالسأخدامات 

ت  الصناعية ت  املهنية.

جميع) شراء) 2يع  تأجير  (•

العقارات.

املعامالت) كافة  إنجاز  تنفيذ  (•

العقارية.

•)نشاط املطور.

•)تقسيم  تسويق قطع األرا�شي.

حيازة  اسأغال5  2يع األرا�شي) (•

الزراعية.

•)االسأحواذ على املزارع  تشغيلها.

•)تعما5 مأنوعة  تعما5 إنشائية)

)تخطيط)،)تطوير)،)تجديد)،)إلخ).

البناء) تعما5  كافة  تنفيذ  (•

 التشييد  الهندسة املدنية.

•)شراء) 2يع  إدارة  إدارة املباني.

املأعلقة) الخدمات  جميع  تداء) (•

باألنشطة املحددة تعاله  كذلك تي)

دراسة تأعلق بالعالقات االجأماعية)

في الشركة.

•)الأجارة العامة؛

اسأيراد  تصدير)؛ (•

•)دراسة جميع املشاريع  املشاركة)

الأجارية  الصناعية) في كافة األمور 

املالية  العقارية)  املالية  األ راق 

املأعلقة بشكل مباشر ت  غير مباشر)

بهدف الشركة ت  التي قد تسهل توسع)

الشركة  تطويرها.

للشركة) يجوز  (، عام)  2وجه 
ت ) الأجارية  املعامالت  جميع  إجراء)
ت ) املنقولة  ت   املالية  ت   الصناعية 
العقارية املأعلقة بشكل مباشر ت  غير)
مباشر بهدف الشركة املحدد تعاله ت )
التي من املحأمل تن تسهل التشغيل)

ت  الأطوير في املغرب ت  في الخارج..
عنوان املقر االجأماعي):)شارع عبد)
زنقة باسكي اقامة) ((36 املومن رقم)
 (0000  -  6 الطابق الثاني رقم) ف8)

الدار البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رتسما5 الشركة:)1.000.000 

درهم،)مقسم كالأالي:
(: جبارة) الواحد  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (10.000

للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
جبارة) الواحد  عبد  السيد 
زنقة ابن القطان) (51 رقم) عنوانه)ا))
الدار) ((0000 املعاريف) بيرجي  حي 

البيضاء)املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
جبارة) الواحد  عبد  السيد 
زنقة ابن القطان) (51 رقم) عنوانه)ا))
الدار) ((0000 املعاريف) بيرجي  حي 

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم))83955.
784I

FOUZMEDIA

TJ-TRAK
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
TJ-TRAK شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 59 شارع 

موالي عبدالعزيز إقامة موالي 

عبدالعزيز الرقم 4 القنيطرة 14000 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
66645

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((6
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
TJ- (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.TRAK
:)مقا 5 في) غرض الشركة بإيجاز)

االشغا5 املخألفة ا  البناء.
 59 (: االجأماعي) املقر  عنوان 
شارع موالي عبدالعزيز إقامة موالي)
عبدالعزيز الرقم)4)القنيطرة)14000 

القنيطرة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
الشخصية  العائلية) األسماء) (-

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ايهاب  الطبل  السيد 
االفغاني) الدين  جما5  زنقة  ممر  (9

الشقة)8 14000)القنيطرة املغرب.
السيد اجعوط بدر عنوانه)ا))قرية)
القنيطرة) (14000 املكرن) البغيلية 

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ايهاب  الطبل  السيد 
االفغاني) الدين  جما5  زنقة  ممر  (9

الشقة)8 14000)القنيطرة املغرب
السيد اجعوط بدر عنوانه)ا))قرية)
القنيطرة) (14000 املكرن) البغيلية 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بأاريخ) بالقنيطرة  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)-.

785I
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FOUZMEDIA

MJIYAD IMMO
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

MJIYAD IMMO شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 59 شارع 

موالي عبدالعزيز إقامة موالي 

عبدالعزيز الرقم 4 القنيطرة 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

66641

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((6

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.MJIYAD IMMO

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

 59 (: االجأماعي) املقر  عنوان 

شارع موالي عبدالعزيز إقامة موالي)

عبدالعزيز الرقم)4)القنيطرة)14000 

القنيطرة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

الشخصية  العائلية) األسماء) (-

 صفات  مواطن الشركاء):

الرحيم) عبد  املجيد  السيد 

ف) بلوك  (163 الرقم) عنوانه)ا))

الحوزية)14000)القنيطرة املغرب.

اللطيف) عبد  البزار  السيد 

الحدادة) تجزئة  (1030 عنوانه)ا))

14000)القنيطرة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 مواطن مسيري الشركة:

الرحيم) عبد  املجيد  السيد 
ف) بلوك  (163 الرقم) عنوانه)ا))

الحوزية)14000)القنيطرة املغرب
اللطيف) عبد  البزار  السيد 
الحدادة) تجزئة  (1030 عنوانه)ا))

14000)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بأاريخ) بالقنيطرة  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)-.
786I

FOUZMEDIA

 M. A. IMMOBILIER
KENITRA

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 M. A. IMMOBILIER(KENITRA
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
8)1) لوفالون- دكان - 14000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 66673
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (19
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 M. A. (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.IMMOBILIER KENITRA
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
تجزئة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 14000 (- دكان) لوفالون-) ((1(8

القنيطرة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

الشخصية  العائلية) األسماء) (-

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد ايت عدي العربي عنوانه)ا))

بئر الرامي) (33 تجزئة بيت الخير رقم)

14000)القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا)) محمد  ملوكي  السيد 

الرامي) بئر  (575 بقعة) (31 رقم) ممر 

الشرقية)14000)القنيطرة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد ايت عدي العربي عنوانه)ا))

بئر الرامي) (33 تجزئة بيت الخير رقم)

14000)القنيطرة املغرب

عنوانه)ا)) محمد  ملوكي  السيد 

الرامي) بئر  (575 بقعة) (31 رقم) ممر 

الشرقية)14000)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بأاريخ) بالقنيطرة  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)-.

787I

FOUZMEDIA

CAFE BARNIZ
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري

CAFE BARNIZ

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى 

السيد)ة)) تعطى  ((0(( شتنبر) ((0

)ة)) الحامل) الزياني  عبداملجيد 

 G93711 رقم) الوطنية  للبطاقة 

 55516 الأجاري) بالسجل  املسجل 

حق) بالقنيطرة  االبأدائية  باملحكمة 

التسيير الحر لألصل الأجاري الكائن)
(- املنصور) يعقوب  زنقة  (3(/3 ب)

للسيد)ة)) املغرب  القنيطرة  (14000

للبطاقة) )ة)) الحامل) خولطي  فؤاد 

1)سنة) G377(75)ملدة) الوطنية رقم)

تبأدئ من))0)شتنبر)))0)) تنأهي في)
مقابل مبلغ شهري) ((0(3 شتنبر) (01

7.000)درهم.

788I

FOUZMEDIA

MAF DESIGN
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

MAF DESIGN شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي مكأب 
رقم 1 إقامة خديجة الرقم 65 

زنقة لبنان املدينة العليا - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

66651

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (15

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 MAF (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.DESIGN

:)مقا 5 في) غرض الشركة بإيجاز)

األشغا5 املخألفة  تشغا5 البناء.

مكأب) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 65 الرقم) خديجة  إقامة  (1 رقم)
 14000 (- العليا) املدينة  لبنان  زنقة 

القنيطرة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

الشخصية  العائلية) األسماء) (-

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد بنجيالني سعيد عنوانه)ا))
 7 الشقة) العاص  بن  زنقة عمر  (47

14000)القنيطرة املغرب.

السيدة سكينة الغش عنوانه)ا))
 7 الشقة) العاص  بن  زنقة عمر  (47

14000)القنيطرة املغرب.
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الشخصية  العائلية) األسماء)
 مواطن مسيري الشركة:

السيد بنجيالني سعيد عنوانه)ا))
 7 الشقة) العاص  بن  زنقة عمر  (47

14000)القنيطرة املغرب
السيدة سكينة الغش عنوانه)ا))
 7 الشقة) العاص  بن  زنقة عمر  (47

14000)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بأاريخ) بالقنيطرة  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)-.

789I

FOUZMEDIA

SOCIETE MIDBAT
إعالن مأعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SOCIETE MIDBAT »شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة ذات الشريك 

الوحيد«
 عنوان مقرها االجأماعي: 59 
شارع موالي عبدالعزيز إقامة 

موالي عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 
القنيطرة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.657(5
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
تم اتخاذ) ((0(( )1)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
في) اجأماعية  حصة  (1000 تفويت)
لفائدة) رشيد  حد ت  السيد  ملكية 
السيد اسأيرة محمد الحامل بطاقة)
 G339646 رقم) الوطنية  الأعريف 

الذي تصبح يملك)1000)حصة
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
قبو5 اسأقالة السيد حد ث رشيد)
السيد) التسيير  تعيين  مهمة  من 
للشركة) مسير  حيد  محمد  اسأيرة 

ملدة غير محد دة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

في) اجأماعية  حصة  (1000 تفويت)

لفائدة) رشيد  حد ت  السيد  ملكية 

السيد اسأيرة محمد الحامل بطاقة)

 G339646 رقم) الوطنية  الأعريف 

الذي تصبح يملك)1000)حصة

بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

قبو5 اسأقالة السيد حد ث رشيد)

السيد) التسيير  تعيين  مهمة  من 

للشركة) مسير  حيد  محمد  اسأيرة 

ملدة غير محد دة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بأاريخ) بالقنيطرة  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)3)7)9.

790I

AMOURI CONSULTING

LES DELICES MAJHOUL
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

AMOURI CONSULTING

 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble

 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC

LES DELICES MAJHOUL شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها االجأماعي بناية 

رقم 50 مكأب رقم 35 طريق عين 

السمن حي النخيل - 30010 فاس 

املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.48533

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تم تغيير) ((0(( شتنبر) (08 املؤرخ في)

املوارد) »ادارة  من) الشركة  نشاط 

الزراعية«)إلى)»ادارة املوارد الزراعية)

الفالحية) املواد  اسأيراد  تصدير  (،

مراكز) اسأغال5  (، الخام  املصنعة)

الأغليف  الأعليب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((0 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)4919.
791I

ALLEGEANCE CONSULTING

 ASSURANCES REUNIES DU
NORD ARENOR

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
رفع رتسما5 الشركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الر دني تقاطع شارع طانطان 
 شارع لبنان اقامة لينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب
 ASSURANCES REUNIES DU
NORD ARENOR شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

طريق تطوان اقامة باسادينا شقة 
19 الطابق األر�شي العلو, طنجة - 

90000 طنجة املغرب.
رفع رتسما5 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.3((5

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تم) ((0(( شتنبر) (08 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما5  رفع 
«50.000))درهم«)تي من)»00.000) 
عن) درهم«) (450.000« إلى) درهم«)
إدماج احأياطي ت  تر2اح ت ) (: طريق)

عال ات إصدار في رتس املا5.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((7 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)57771).
79(I

Best Real Estate Gestion

ت د ر انفيست
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

Best Real Estate Gestion
الطريق الثانوية 9)10، سيدي 

معر ف. ، 0350)، الدارالبيضاء 
املغرب

ت د ر انفيست شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي املدار 

الرابط بين محج اس60  طريق 

سيدي مسعود املكأب رقم 3، 

سيدي معر ف، )مقر سفا  سابقا) - 

80)0) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

555043

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) ((5

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

:)ت د ر) اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها)

انفيست.

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

الغقاري  االكرية الأجارية.

املدار) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

اس60) طريق) محج  بين  الرابط 

سيدي مسعود املكأب رقم)3،)سيدي)

معر ف،))مقر سفا  سابقا))-)80)0) 

الدارالبيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد نوفل بندفعة):)800)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد يونس سفياني):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بندفعة  نوفل  السيد 

هيديرلي غر ف   رسيستر بارك) ((0

4 8)ج ب لندن) ك ت4 8ج ب ك ت)

انجلترا.

عنوانه)ا)) سفياني  يونس  السيد 

املدينة) ((18 فيال) تا ن  كرين  كازا 

الدارالبيضاء) ((0(80 الخضراء)

املغرب.
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الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) سفياني  يونس  السيد 

املدينة) ((18 فيال) تا ن  كرين  كازا 

الدارالبيضاء) ((0(80 الخضراء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)-.

793I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

STE AVIKASSA SARL
 شركة تفيكاسا ش.م.م

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 HAY(BARAKA(SOFIA »B«

 BUREAU(N°01 ، 50300،

 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC

STE AVIKASSA SARL شركة 

تفيكاسا ش.م.م شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي اقماشن 

ايت اعلي ايت بورز ين الدير 

الحاجب - 51000 الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

57(83

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((0

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

تفيكاسا) شركة  (AVIKASSA SARL

ش.م.م.

غرض الشركة بإيجاز):)-)تعما5 ت )

تشييد مأنوعة))مقا 5).

-)مواد البناء))تاجر))بالأفصيل
ت ) الغرس  )مقا 5  الحدائق) (-

الصيانة).
اقماشن) (: عنوان املقر االجأماعي)
الدير) بورز ين  ايت  اعلي  ايت 

الحاجب)-)51000)الحاجب املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
500)حصة) (: السيد بلغالي هشام)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 500 (: السيد بضري عبد العزيز)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) هشام  بلغالي  السيد 
بورز ين) ايت  اعلي  ايت  اقماشن 
الحاجب) (51000 الحاجب) الدير 

املغرب.
العزيز) عبد  بضري  السيد 
شارع ابن خلد ن ميسور) عنوانه)ا))

50)33)ميسور املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) هشام  بلغالي  السيد 
بورز ين) ايت  اعلي  ايت  اقماشن 
الحاجب) (51000 الحاجب) الدير 

املغرب
العزيز) عبد  بضري  السيد 
شارع ابن خلد ن ميسور) عنوانه)ا))

50)3)ميسور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((9 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3536.
794I

FID-SOLUTION

ENERGY STREAM
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

FID-SOLUTION
 PANORAMA(TRANCHE 1

 BERNOUSSI 56/IMM(F(N°23
 CASABLANCA ، 20620،

CASABLANCA MAROC

ENERGY STREAM شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

سومية اقامة شهرزاد 3 الطابق 

5 رقم )) النخيل الدار البيضاء - 

0330) الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.396881

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( غشت) (30 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة))ايمان لحمر)51 

حصة اجأماعية من تصل)51)حصة)

لفائدة السيد))ة))يونس شكار بأاريخ)

30)غشت)))0).

مهدي الراشق) )ة)) تفويت السيد)

 49 تصل) من  اجأماعية  حصة  (49

حصة لفائدة السيد))ة))يونس شكار)

بأاريخ)30)غشت)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 15 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)837709.

795I

RK CONSULTING GROUPE

DES VIGNES AUX VINS
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعنويون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري
DES VIGNES AUX VINS

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقأ�شى 

 DES تعطى) ((0(( شتنبر) ((1 قي)

املسجل) (VIGNES AUX VINS

بالسجل الأجاري)101051)باملحكمة)

الأجارية بمراكش حق التسيير الحر)

الطابق) ب  الكائن  الأجاري  لألصل 
زنقة محمد البقا5 كليز) (87 األر�شي)

لفائدة) املغرب  مراكش  (40000  -

سنة) (9 ملدة) (CDS DISTRIBUTION

))0)) تنأهي في) 01)نونبر) تبأدئ من)
031))مقابل مبلغ شهري) 31)تكأو2ر)

قيمأه)00).61)درهم.

796I

paradis

ASSANOTRAV
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

paradis

casa(casa، 20200، casa(maroc

ASSANOTRAV شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 96 شارع 

انفا اقامة الخريف عمارة 09 رقم 

91 - 0036) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

546(69

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

القانون) إعداد  تم  ((0(( تبريل) ((1

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.ASSANOTRAV

اشغا5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء) منعش عقاري.

96)شارع) عنوان املقر االجأماعي):)

انفا اقامة الخريف عمارة)09)رقم)91 

- 0036))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: عماد) القد ري  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد القد ري عبذ الرزاق):)500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

الرزاق) عبذ  القد ري  السيد 

ق.ج) (11 رقم) ب  بلوك  عنوانه)ا))

10)0))الدار البيضاء)املغرب.
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القد ري عماد عنوانه)ا)) السيد 
 ((000 د ار امي نأالت بني حثسان)

ازيال5 املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
الرزاق) عبذ  القد ري  السيد 
ق.ج) (11 رقم) ب  بلوك  عنوانه)ا))

10)0))الدار البيضاء)املغرب
القد ري عماد عنوانه)ا)) السيد 
 ((000 د ار امي نأالت بني حثسان)

ازيال5 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

يونيو)))0))تحت رقم)7340)8.

797I

SOCIETE DRIVE 4 LESS 

STE DRIVE 4 LESS
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE(DRIVE 4 LESS
 MAKATIB(MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES(MAROC
STE(DRIVE 4 LESS شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 
محمد ديوري مكاتب زالغ رقم 9 
الطابق 3 - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
73911

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (0(
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.DRIVE 4 LESS

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
السيارات بد ن سائق.

زنقة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 9 رقم) زالغ  مكاتب  ديوري  محمد 

الطابق)3 - 30000)فاس املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 500.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 5.000 (: لزعر) هشام  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) لزعر  هشام  السيد 
9)))زنقة املوز حي زازا)30000)فاس)

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) لزعر  هشام  السيد 
9)))زنقة املوز حي زازا)30000)فاس)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((3 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)5015.
798I

GLOBAL TRANS INDUSTRIE

GLOBAL TRANS INDUSTRIE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL TRANS INDUSTRIE
شارع موالي إسماعيل ، 14 ، اقامة 
موالي إسماعيل ، الطابق الثالث ، 

رقم 9 ، 90000، طنجة املغرب
 GLOBAL TRANS INDUSTRIE

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
موالي إسماعيل ، 14 ، اقامة موالي 
إسماعيل ، الطابق الثالث ، رقم 9 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
130837

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((0

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.GLOBAL TRANS INDUSTRIE

نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع)؛

-)األشغا5 الصناعية.

-)تأجير املعدات الصناعية..

شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

موالي إسماعيل)،)14)،)اقامة موالي)

إسماعيل)،)الطابق الثالث)،)رقم)9 - 

90000)طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 100 (: السيد شفيق ايت البأو5)

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

البأو5) ايت  شفيق  السيد 

العزيز) عبد  موالي  شارع  عنوانه)ا))

 ( طابق) (1 زنقة شالة اقامة كاميليا)

رقم)18 90000)طنجة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

البأو5) ايت  شفيق  السيد 

العزيز) عبد  موالي  شارع  عنوانه)ا))

 ( طابق) (1 زنقة شالة اقامة كاميليا)

رقم)18 90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((( بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)10606.

799I

مكأب باز ك للمحاسبة

SERVICES ALASKA
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تغيير نشاط الشركة

مكأب باز ك للمحاسبة
زنقة امال5 رقم154 سيدي بوملان 

كردميت تنجداد الرشيدية ، 

600)5، تنجداد املغرب

SERVICES ALASKA شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها االجأماعي حي املسيرة 

تغد ين الجديدة تنجداد - 600)5 

تنجداد املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.14(15

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تم تغيير) ((0(( شتنبر) ((1 املؤرخ في)

البضائع) »نقل  من) الشركة  نشاط 

لحساب الغير)»)إلى)»نقل املسأخدمين)

لحساب الغير)».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بأاريخ) بالرشيدية  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)817.

800I

FICOMPTA

BOUDIABA TRAVAUX
إعالن مأعدد القرارات

FICOMPTA

 N° 6 RUE(ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME(ETAGE(FES

، 30000، FES(MAROC

BOUDIABA TRAVAUX »شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة«

 عنوان مقرها االجأماعي: رقم 68 

حي الوفاق بلوك ت ز اغة - 30000 

فاس املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.7(895

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

تم اتخاذ) ((0(( 09)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
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قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) اجأماعية  حصة  (1500 تفويت)
حصة في ملكية السيد) (1500 تصل)
بال5) السيد  لفائدة  الغميري  رشيد 

بوديابة بأاريخ)9)شتنبر)))0).
على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 
مايلي:)تعيين السيد بال5 بوديابة رقم)
بطاقأه الوطنية))ZT(5043)كمسير)
 حيد للشركة،)تبعا السأقالة السيد)

رشيد الغميري.
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
املحد دة«) املسؤ لية  ذات  شركة  («
الى)»شركة ذات املسؤ لية املحد دة)

ذات الشريك الوحيد«
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
رتس مــا5 الشركة) (6-7- بند رقم)
رتسما5) مايلي:) على  ينص  الذي  (:
مقسم) درهم،) (300.000 الشركة)
على)3.000)حصة من فئة)100)درهم)
بالكامل) تكأأبت  الواحدة،) للحصة 

نقدا من طرف السيد بال5 بوديابة.
الذي) التسيير:) (13- رقم) بند 
تعيين السيد بال5) ينص على مايلي:)
بوديابة مسير  حيد للشركة لفترة غير)

محد دة.
الذي) شكل الشركة:) (1- بند رقم)
الشركة هو) شكل  مايلي:) ينص على 
املحد دة) املسؤ لية  ذات  »شركة 

ذات الشريك الوحيد«
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((7 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)5096.
801I

FICODEF

 REACHING LEARNING
PRIVATE CENTER R.L.P.C
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

FICODEF
 AVENUE DES FAR RESIDENCE
 OUMNIA(N°9 ، 30000، FES

MAROC
 REACHING LEARNING PRIVATE

CENTER R.L.P.C شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي 

السعادة الطابق 1 زنقة )) رقم 1) 

- 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

73903

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) ((7

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

 REACHING LEARNING PRIVATE

.CENTER R.L.P.C

تدريس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اللغات

الأدريب  الأكوين.

حي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 (1 رقم) ((( زنقة) (1 السعادة الطابق)

- 30000)فاس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:

مصمو�شي) علمي  محمد  السيد 

درهم) (4.900 بقيمة) حصة  (49  :

للحصة.

السيد تمين علمي مصمو�شي):)51 

حصة بقيمة)5.100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

مصمو�شي) علمي  محمد  السيد 

عنوانه)ا))شارع املقا مة إقامة ديار)7 

عمارة)01)طابق)05)شقة)3) 0000) 

الدار البيضاء)املغرب.

مصمو�شي) علمي  تمين  السيد 
ج) عمارة  األندلس  رياض  عنوانه)ا))

 10000 الرياض) حي  (16 شقة) (590

الر2اط املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

مصمو�شي) علمي  محمد  السيد 

عنوانه)ا))شارع املقا مة إقامة ديار)7 

عمارة)01)طابق)05)شقة)3) 0000) 

الدار البيضاء)املغرب

مصمو�شي) علمي  تمين  السيد 

عنوانه)ا))شارع املقا مة إقامة ديار)7 

عمارة)01)طابق)05)شقة)3) 0000) 

الر2اط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((( بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)))/5005.

80(I

BUREAU ESSOUFYANI

CETEGEC
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

CETEGEC شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الحسن الثاني عمارة 31 الطابق 

األ 5 - 70000 العيون املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.13(65

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

))0))تقرر حل) 9))شتنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)

مبلغ) (CETEGEC الوحيد) الشريك 

درهم  عنوان) (100.000 رتسمالها)

مقرها اإلجأماعي شارع الحسن الثاني)

 70000 (- األ 5) الطابق  (31 عمارة)

تصفية) (: (5 نتيجة  املغرب  العيون 

مبدئية.

شارع) ب  الأصفية  مقر  حدد    

الطابق) (31 عمارة) الثاني  الحسن 

األ 5)-)70000)العيون املغرب.)

  عين:

مهز 5) حميد  السيد)ة))

عمارة) كاليفورني  جنان   عنوانه)ا))

عين) (06 شقة) (1 طابق) (3 سفير)

املغرب) الدار البيضاء) ((0(80 الشق)

كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((9 االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)894).

803I

BCOMPTA

TASMANIA FOOD
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCOMPTA

 BP 2573 ، 93002، TETOUAN

MAROC-GSM 0662280859-

TASMANIA FOOD شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

مليلية رقم 3) تطوان - 93000 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3((90

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (15

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
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عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.TASMANIA FOOD
مطعم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لبيع االكلة الخفيفة.
شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 93000 (- تطوان) ((3 رقم) مليلية 

تطوان املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: طه) املسعودي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) طه  املسعودي  السيد 
شارع الحسن الثاني عمارة املطال�شي)
 93000 تطوان) (4 شقة) ((90 رقم)

تطوان املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) طه  املسعودي  السيد 
شارع الحسن الثاني عمارة املطال�شي)
 93000 تطوان) (4 شقة) ((90 رقم)

تطوان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((7 االبأدائية بأطوان بأاريخ)

))0))تحت رقم)1981.

804I

OUR EXPERT

IMMO KLEIN GROUPE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
IMMO KLEIN GROUPE شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 7 

تجزئة 399 الحي الصناعي املسار - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1(9(07

 19 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( شتنبر)

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 IMMO(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.KLEIN GROUPE

بيع شراء) (: غرض الشركة بإيجاز)

 كراء)العقارات

التسويق  الدعاية

 كالة عقارية.
 7 رقم) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

(- الحي الصناعي املسار) (399 تجزئة)

40000)مراكش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

500)حصة) (: السيد خالد ادلون)

بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (500 (: جواد) السيدة ملياء)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) عدلون  خالد  السيد 

الوداية) ز ين  سيدي  حدادة  د ار 

40000)مراكش املغرب.

عنوانه)ا)) جواد  ملياء) السيدة 
املحاميد)5)رقم)150)مراكش)40000 

مراكش املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) عدلون  خالد  السيد 

الوداية) ز ين  سيدي  حدادة  د ار 

40000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((6 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)6)1197.

805I

CABINET COMPTABLE

 APOLLO PROMOTION

SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

CABINET COMPTABLE

 RUE(TEHRAN 1 N8 ، 90000،

TANGER MAROC

 APOLLO PROMOTION SARL

شركة ذات املسؤ لية املحد دة)في 

طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

محمد الخامس تعا نية البوغاز رقم 

9 - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.((193

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تقرر) ((0(( يوليوز) ((9 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤ لية املحد دة)

 APOLLO PROMOTION SARL

درهم) (100.000 رتسمالها) مبلغ 

شارع) اإلجأماعي  مقرها   عنوان 

محمد الخامس تعا نية البوغاز رقم)

9 - 90000)طنجة املغرب نتيجة 5):)

توقف نشاط الشركة.

شارع) ب  الأصفية  مقر  حدد    

محمد الخامس تعا نية البوغاز رقم)

9 - 90000)طنجة املغرب.)

  عين:

السيد)ة))رشيدة اعمار الورياغلي)

 (7 رقم) ر  زنقة  البوغاز   عنوانه)ا))

)ة)) املغرب كمصفي) طنجة  (90000

للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (17 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)8711.

806I

ASMAA MEDIA GROUP

DOUK CONCEPTION
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الر مي بلوك 39 الرقم 

0) البرنو�شي البيضاء، 0000)، 
البيضاء املغرب

DOUK CONCEPTION شركة 
ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي 56 شارع 
موالي يوسف الطابق 3 الشقة 14 

-. البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.516459

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر) ((0(( يونيو) (06 في) املؤرخ 
ذات مسؤ لية محد دة) حل شركة 
 DOUK الوحيد) الشريك  ذات 
رتسمالها) مبلغ  (CONCEPTION
مقرها) درهم  عنوان  (100.000
يوسف) موالي  شارع  (56 اإلجأماعي)
البيضاء) (.- (14 الشقة) (3 الطابق)

املغرب نتيجة 5):)عدم االشأغا5.
  حدد مقر الأصفية ب)56)شارع)
موالي يوسف الطابق)3)الشقة)14 -. 

البيضاء)املغرب.)
  عين:

العلمي) الد ق  السيد)ة))
ابو) (( بوشعراء) سانية   عنوانه)ا))
سيدي) (808 رقم) الأوحيدي  حيان 
)ة)) كمصفي) املغرب  سال  (. مو�شى)

للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)
56)شارع موالي) (: املأعلقة بالأصفية)
يوسف الطابق)3)الشقة)14)البيضاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

يوليوز)))0))تحت رقم)9964)8.

807I
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STE SIEL COMPTA SARL

شركة ايوب امو
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE SIEL COMPTA SARL

 LOT(NAKHIL(APPT 32 HAY

 LAHRECH ، 80120، AIT

MELLOUL maroc

شركة ايوب امو شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 8 
زنقة 707) حي ايت طالب الدشيرة 

الجهادية 86350 الدشيرة الجهادية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(6979

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((0

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

ايوب امو.

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء) االشغا5) اعما5  (- عقاري)

املخألفة.
 8 رقم) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
حي ايت طالب الدشيرة) ((707 زنقة)

الدشيرة الجهادية) (86350 الجهادية)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: جما5) الصافي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) جما5  الصافي  السيد 
زنقة)606))رقم)05)حي الفايز الدشيرة)

86350)الدشيرة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) جما5  الصافي  السيد 
زنقة)606))رقم)05)حي الفايز الدشيرة)

86350)الدشيرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((7 بأاريخ) بانزكان  االبأدائية 

))0))تحت رقم))187.

808I

COMPTE A JOUR

 NADISSAR

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 BP(N° 5173 OLD(MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

 NADISSAR CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي 

املسأوصف بني لنصار - 000)6 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(4641

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (1(

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.NADISSAR CONSTRUCTION
غرض الشركة بإيجاز):)-)إنشاءات)

 تعما5 مأنوعة.
-)االسأيراد  الأصدير؛

-الوسيط العقاري..
حي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 6(000 (- لنصار) بني  املسأوصف 

الناظور املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
(: الزموري) الفأاح  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
الزموري) الفأاح  عبد  السيد 
عنوانه)ا))حي املسأوصف بني لنصار)

000)6)الناظور املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
الزموري) الفأاح  عبد  السيد 
عنوانه)ا))حي املسأوصف بني لنصار)

000)6)الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور بأاريخ)6))شتنبر)

))0))تحت رقم)4451.
809I

COMPTE A JOUR

NADOEXCELLANCE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173 OLD(MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
NADOEXCELLANCE شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار 

الحرشة بوعرك - 000)6 الناظور 
املغرب.

تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.18865

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( شتنبر) (06 في) املؤرخ 

املصادقة على):
رشيد الحلوي) )ة)) تفويت السيد)

50))حصة اجأماعية من تصل)50) 

حصة لفائدة السيد))ة)) ليد د د ش)

بأاريخ)06)شتنبر)))0).

ما�شي) محمد  )ة)) السيد) تفويت 

تصل) من  اجأماعية  حصة  ((50

50))حصة لفائدة السيد))ة))محمد)

بوشريف بأاريخ)06)شتنبر)))0).

تفويت السيد))ة))سفيان البخاري)

50))حصة اجأماعية من تصل)50) 

حصة لفائدة السيد))ة))محمد قويق)

بأاريخ)06)شتنبر)))0).

تفويت السيد))ة))محمد حمدا ي)

تصل) من  اجأماعية  حصة  ((50

50))حصة لفائدة السيد))ة))محمد)

شفا�شي بأاريخ)06)شتنبر)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبأدائية بالناضور بأاريخ))))شتنبر)

))0))تحت رقم)4438.

810I

سيكما كومبت

RIHANNA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

سيكما كومبت

9)،)شارع محمد السادس املركب)

مكأب) (،( عمارة ف) الأجاري اراك،)

الدار) (،(0550 (، البيضاء) الدار  (،4

البيضاء)املغرب

شركة) (Rihanna Immobilier

ذات مسؤ لية محد دة ذات الشريك)

الوحيد

 47 اإلجأماعي) مقرها   عنوان 

شارع اللة الياقوت الطابق الخامس)

- 0000))الدار البيضاء)املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

417615

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

القانون) إعداد  تم  ((018 نونبر) (15

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.Rihanna Immobilier

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

47)شارع) عنوان املقر االجأماعي):)

(- الخامس) الطابق  الياقوت  اللة 

0000))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: السيد شفيق عبد هللا)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد شفيق عبد هللا عنوانه)ا))

تجزئة منى الزنقة)1)رقم)50)حي اإلنارة)

0500))الدار البيضاء)املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد شفيق عبد هللا عنوانه)ا))

تجزئة منى الزنقة)1)رقم)50)حي اإلنارة)

0500))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

نونبر)018))تحت رقم)683159.

811I

Best Real Estate Gestion

سونتر ك
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

Best Real Estate Gestion

الطريق الثانوية 9)10، سيدي 

معر ف. ، 0350)، الدارالبيضاء 

املغرب

سونتر ك شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي الطريق 

الثانوية 9)10، بلدية سيدي 

معر ف - 80)0) الدارالبيضاء 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(46(35

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تم تعيين) ((0(( يونيو) (30 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

يعقوبي عمر كمسير  حيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)9350).

81(I

COMPTA MAROC CONSULTING

NAIMA›S SCHOOL PRIVE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

 COMPTA MAROC

CONSULTING

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

NAIMA’S SCHOOL PRIVE شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة

 10RUE عنوان مقرها اإلجأماعي 

 LIBERTE(ETG 03 APPT 05 -

0606) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556413

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (0(

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.NAIMA’S SCHOOL PRIVE

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.Enseignement privé

 10RUE (: عنوان املقر االجأماعي)

 LIBERTE ETG 03 APPT 05 -

0606))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 500.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيدة نعيمة السنباطي):)3.800 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد صالح الدين دحمون):)00) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (: دحمون) زينب  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (: دحمون) هشام  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (: دحمون) كريمة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (: دحمون) مريم  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيدة ليلى دحمون):)00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السنباطي) نعيمة  السيدة 

عنوانه)ا))الساملية))0)زنقة)03)عمارة)

 (0606 07)إقامة االندلس) 18)شقة)

الدار البيضاء)املغرب.

دحمون) الدين  صالح  السيد 

عنوانه)ا))الساملية))0)زنقة)03)عمارة)

 (0606 07)إقامة االندلس) 18)شقة)

الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) دحمون  زينب  السيدة 
الساملية))0)زنقة)03)عمارة)18)شقة)
الدار) ((0606 االندلس) إقامة  (07

البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) دحمون  هشام  السيد 
الساملية))0)زنقة)03)عمارة)18)شقة)
الدار) ((0606 االندلس) إقامة  (07

البيضاء)املغرب.
السيدة كريمة دحمون عنوانه)ا))
الساملية))0)زنقة)03)عمارة)18)شقة)
الدار) ((0606 االندلس) إقامة  (07

البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) دحمون  مريم  السيدة 
الساملية))0)زنقة)03)عمارة)18)شقة)
الدار) ((0606 االندلس) إقامة  (07

البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) دحمون  ليلى  السيدة 
الساملية))0)زنقة)03)عمارة)18)شقة)
الدار) ((0606 االندلس) إقامة  (07

البيضاء)املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) دحمون  مريم  السيدة 
الساملية))0)زنقة)03)عمارة)18)شقة)
الدار) ((0606 االندلس) إقامة  (07

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)31191.
813I

Best Real Estate Gestion

جينيرال فونسيير دي كولف
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

Best Real Estate Gestion
الطريق الثانوية 9)10، سيدي 

معر ف. ، 0350)، الدارالبيضاء 
املغرب

جينيرا5 فونسيير دي كولف شركة 
ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي الطريق 

الثانوية 9)10، بلدية سيدي 
معر ف - 80)0) الدارالبيضاء 
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املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.105795

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تم تعيين) ((0(( يونيو) (30 املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

يعقوبي عمر كمسير  حيد
تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)9349).

814I

socomif sarl

ALINE›S BUSINESS
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

socomif sarl
زنقة محمد الحصالي عمارة 35 شقة 

رقم ) ، 14005، القنيطرة املغرب
ALINE’S BUSINESS شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 
ياقوت رقم 47 شارع موالي عبد 
العزيز  شارع ابن تبي زرع مكأب 
رقم 1 القنيطرة 14000 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
66689

 10 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( شتنبر)
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.ALINE’S BUSINESS

مشغل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
غرف تلعاب الفيديو.

اقامة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
عبد) موالي  شارع  (47 رقم) ياقوت 
العزيز  شارع ابن تبي زرع مكأب رقم)
1)القنيطرة)14000)القنيطرة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
السيد شفيق عزيز):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
السيد شفيق عزيز):)1000)بقيمة)

100)درهم.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
 07 السيد شفيق عزيز عنوانه)ا))
زنقة مليلية الشقة رقم)08)اقامة نهى)

14000)القنيطرة املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عزيز  حسان  السيد 
رياض) (50 س) طابق س49) (3 شقة)

الزيأون)50000)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بأاريخ) بالقنيطرة  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)697)9.
815I

Best Real Estate Gestion

فيرست كوميرسيال استيت 
أسفي

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

Best Real Estate Gestion
الطريق الثانوية 9)10، سيدي 

معر ف. ، 0350)، الدارالبيضاء 
املغرب

فيرست كوميرسيا5 اسأيت تسفي 
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي طابق 

تحت تر�شي للمأجر كارفور ماركيت 
امأداد زنقة تو2قا5، املكأب رقم 1، 
ليساسفة - 80)0) الدارالبيضاء 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.159613

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تم تعيين) ((0(( يونيو) (30 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

يعقوبي عمر كمسير  حيد

تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)9348).

816I

MOGADOR CONSULTING

COURALASFAR TRANS

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

MOGADOR CONSULTING

رقم 385 زنقة القنيطرة البرج1 

 ESSAOUIRA ،44000 ، الصويرة

MAROC

COURALASFAR TRANS شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها االجأماعي دار كوراج 

حي بيزكارن تمنار - 44000 الصويرة 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.59(3

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تمت) ((0(( غشت) (15 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  الأالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

تاجر في مواد البناء)بالأقسيط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبأدائية بالصويرة بأاريخ)9))شتنبر)

))0))تحت رقم)368.

817I

EL MARSA CONSEIL

 DESIERTO
 INTERNATIONAL

TECHNOLOGIE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
شارع ادريس اال 5 رقم الدار 193 ، 

70000، العيون املغرب
 DESIERTO INTERNATIONAL
TECHNOLOGIE شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 
لخميسات رقم 117 الحي الحجري 

العيون - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
43149

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((8
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)
 DESIERTO INTERNATIONAL

.TECHNOLOGIE
تشأغل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشركة سواء)في املغرب ت  في الخارج)
د) ا سأير ا , ة ر تجا -
 تصدير,اتصاالت,تعما5  خدمات)
العامة) االنشاءات  اعما5  مأنوعة,)
املدنية  الغرق) الهندسة   اعما5 
االبار,)  الحفر  الأطوير  تجهيز 
،) الصرف) العامة) الترابية  األعما5 
الصحي  الطرق)،) الشبكات املخألفة)
(، ،) الكهر2اء) املياه) ،) إمدادات 
(، ،) السباكة) ،) الدهان)  الهاتف)
الخشب  األملنيوم,) نجارة   تعما5 
العامة  الصرف) الحفر  تعما5 
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الصحي  الطرق  الشبكات املخألفة)

نجارة) باملياه,تعما5  اإلمداد   طرق 

اعما5) خشبية  تملنيوم,جميع 

تعما5) الدهان  السباكة  الكهر2اء,)

النظافة  النظافة  الصيانة للمباني)

العامة  الخاصة  املصانع  املطارات)

 املوانئ  األرصفة  املنشآت  اإلدارة,)

الكهر2ائية) التركيبات  تعما5 

العام) الصناعية  املباني,املقا 5 

الخاصة) ت   العامة  األشغا5  لجميع 

االتصاالت) تجهزة  تركيب  صيانة 

تركيب) (، السلكية  الالسلكية)

تجهزة) الكاميرات,تركيب  صيانة 

االتصاالت السلكية  الالسلكية..

زنقة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

الحجري) الحي  (117 رقم) لخميسات 

العيون)-)70000)العيون املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: توفيق) صفر   السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 100000 (: توفيق) السيد صفر  

بقيمة)100)درهم.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) توفيق  صفر   السيد 

 03 رقم) القادر  عبد  برة  لد  زنقة 

السمارة)000)7)السمارة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) توفيق  صفر   السيد 

 03 رقم) القادر  عبد  برة  لد  زنقة 

السمارة)000)7)السمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((8 االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)))0)/881).

818I

GHIZLANE DOUBLANE

DBH
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE

رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 

السادس ، 4000)، الجديدة املغرب

DBH شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار 

الحفضان ) موالي عبد هللا - 

4000) الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

19865

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (06

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

.DBH(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIÈRE

د ار) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

الحفضان)))موالي عبد هللا)-)4000) 

الجديدة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد الحسين خبار):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: بنغنو) بوشعيب  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) خبار  الحسين  السيد 

د ار الحفضان مركز موالي عبد هللا)

4000))الجديدة املغرب.

السيد بوشعيب بنغنو عنوانه)ا))

هللا) عبد  موالي  الدعيجات  د ار 

4000))الجديدة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) خبار  الحسين  السيد 

د ار الحفضان مركز موالي عبد ا5)

4000))الجديدة املغرب

السيد بوشعيب بنغنو عنوانه)ا))

هللا) عبد  موالي  الدعيجات  د ار 

4000))الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالجديدة بأاريخ)7))شتنبر)

))0))تحت رقم)54)9).

819I

FIDUBAC SARL

CASH BOUYZARZAN
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

FIDUBAC SARL

)16 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

الشقة رقم 11 الناضور ، 000)6، 

الناضور املغرب

CASH BOUYZARZAN شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار بني 

بوغمارن الغر2ية احددا بني بويفار 

سكينة 000)6 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(1083

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( شتنبر) ((3 في) املؤرخ 

املصادقة على):

مصطفى) )ة)) السيد) تفويت 

اجأماعية من) حصة  (500 بوعياش)

السيد) لفائدة  حصة  (1.000 تصل)

)ة))سكينة بوعياش بأاريخ)3))شتنبر)

.(0((

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبأدائية بالناضور بأاريخ)6))شتنبر)

))0))تحت رقم))445.

8(0I

Best Real Estate Gestion

جينيرال فونسيير دي كولف 3
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

Best Real Estate Gestion
الطريق الثانوية 9)10، سيدي 

معر ف. ، 0350)، الدارالبيضاء 
املغرب

جينيرا5 فونسيير دي كولف 3 
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي الطريق 

الثانوية 9)10، بلدية سيدي 
معر ف - 80)0) الدارالبيضاء 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.105791

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تم تعيين) ((0(( يونيو) (30 املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

يعقوبي عمر كمسير  حيد
تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)9346).

8(1I

KAOUN

 ASKJOUR TAPISSIER
SARL AU

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KAOUN
 N°17 LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 ASKJOUR TAPISSIER SARL AU
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي املحل ) 

تجزئة املحاميد 7 رقم 719 مراكش - 
40000 مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

104157

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(0 مارس) (06

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.ASKJOUR TAPISSIER SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)بيع االتاث)

بالأقسيط

-الديكور

-بيع املفر شات.

 ( املحل) (: عنوان املقر االجأماعي)

تجزئة املحاميد)7)رقم)719)مراكش)-)

40000)مراكش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: عدالن) جواد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) عدالن  جواد  السيد 
اسكجور) (719 رقم) (7 املحاميد)

مراكش)40000)مراكش املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) عدالن  جواد  السيد 
اسكجور) (719 رقم) (7 املحاميد)

مراكش)40000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بمراكش بأاريخ)-)تحت رقم)

.-

8((I

Sté KOMEDA s.a.r.l A.U

STE KOMEDA SARL AU
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Sté KOMEDA s.a.r.l A.U

13 حي العلويين بلوك F تازة 

الجديدة تازة ، 35000، تازة املغرب

STE KOMEDA SARL AU شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي 13 حي 

العلويين مجموعة ف تازة - 35000 

تازة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.4165

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تقرر حل) 13)شتنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)

 STE KOMEDA الوحيد) الشريك 

 10.000 رتسمالها) مبلغ  (SARL AU

اإلجأماعي) مقرها  درهم  عنوان 

(- حي العلويين مجموعة ف تازة) (13

ب) 35000)تازة املغرب نتيجة 5):)تسبُّ

تنفيذ) اسأحالة  في  السوق  تقلبات 

الشركة) تأسست  الذي  املشر ع 

ألجله.

حي) (13   حدد مقر الأصفية ب)

تازة) (35000 (- تازة) العلويين مج ف 

املغرب.)

  عين:

سامي بن عبد الجليل) السيد)ة))

 عنوانه)ا))13)حي العلويين مجموعة)

تازة املغرب كمصفي) (35000 ف تازة)

)ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((8 بأاريخ) بأازة  االبأدائية 

))0))تحت رقم)455.

8(3I

KALAI MUSTAPHA

BM SKY CAR
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

KALAI MUSTAPHA
 SOUK OULED MIMOUN BLOC

 1 N°1 BIS(NADOR، 62000،
NADOR MAROC

BM SKY CAR شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي 
الفيض اعراص بني انصار - 050)6 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(4645
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (07
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 BM (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.SKY CAR
كراء) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات.
حي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
الفيض اعراص بني انصار)-)050)6 

الناظور املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 500.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 (.500 (: السيد البشير العسرا ي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
(: املجيد) عبد  الفقدي  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  ((.500

للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد البشير العسرا ي عنوانه)ا))
حي ارطابة بني انصار)050)6)الناظور)

املغرب.

املجيد) عبد  الفقدي  السيد 

عنوانه)ا))حي عبد املومن بني انصار)

050)6)الناظور املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد البشير العسرا ي عنوانه)ا))

حي ارطابة بني انصار)050)6)الناظور)

املغرب

املجيد) عبد  الفقدي  السيد 

عنوانه)ا))حي عبد املومن بني انصار)

050)6)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور بأاريخ)09)شتنبر)

))0))تحت رقم)4338.

8(4I

KAMAR BENOUNA

TYMZ CONSULTING ش م م
إعالن مأعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC

TYMZ CONSULTING ش م م 

»شركة ذات املسؤ لية املحد دة«

 عنوان مقرها االجأماعي: 1 

زنقة كلوز د بر فنس - 0060) 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.419599

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

تم اتخاذ) ((0(( يونيو) (17 املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

قرر الجمع العام الزيادة في راسما5)

 400.000 الى) درهم  (300.000 من)

درهم)

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

ثم قبو5 شريك جديد مع تغيير البند)

الثالث  الثامن من القوانين)

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
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بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
راسما5)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)837474.

8(5I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

ضومين معيط الخير
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 1ER(ETAGE(NR 2 IMM 25 LOT

 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE(BMCI(AGADIR(TIKIOUINE،

80000، AGADIR(MAROC

ضومين معيط الخير شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار 

الكدية البيضا ا الد تايمة - 80000 

ا الد تايمة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.7563

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

))0))تقرر حل) 01)شتنبر) املؤرخ في)

املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 

ضومين معيط الخير مبلغ رتسمالها)

مقرها) درهم  عنوان  (100.000

اإلجأماعي د ار الكدية البيضا ا الد)

املغرب) تايمة  ا الد  (80000 (- تايمة)

نتيجة 5):)حل طوعي.

د ار) ب  الأصفية  مقر  حدد    

 80000 (- الكدية البيضا ا الد تايمة)

ا الد تايمة املغرب.)

  عين:

امعيط) عبدالعالي  السيد)ة))

ا الد) (80000 ا الد تايمة)  عنوانه)ا))

تايمة املغرب كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (0 بأاريخ) بأار دانت  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)594.

8(6I

CABINET BOUZIDI

CALL A CAR
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI

عند مكأب البوزيدي ص.ب 5)1 

الناظور ، 000)6، الناظور املغرب

CALL A CAR شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي  لد 
بوطيب شارع 3 رقم 61 الناظور 

000)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(4605

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (0(

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 CALL (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.A CAR

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بد ن سائق.

حي  لد) (: عنوان املقر االجأماعي)
الناظور) (61 رقم) (3 شارع) بوطيب 

000)6)الناظور املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: محمد) فوزي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 1000 (: محمد) فوزي  السيد 

بقيمة)100)درهم.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) محمد  فوزي  السيد 

 WEG 160 439 FRANKFURT

000)6)الناظور املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد بنيمين فوزي عنوانه)ا))حي)

 6(000 الناظور) ازغنغان  الر ي�شي 

الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور بأاريخ))1)شتنبر)

))0))تحت رقم)4346.

8(7I

CASA COMPTES

 COMPTOIR WARDA DU

SANITAIRE
إعالن مأعدد القرارات

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

 COMPTOIR WARDA DU

SANITAIRE »شركة املساهمة«

 عنوان مقرها االجأماعي: 65)-

69)، شارع عبد املومن - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.53447

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

تم اتخاذ) ((0(( مارس) ((3 املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

-)تأكيد  فاة املساهم املرحوم محمد)

ابضالص.

على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 

مايلي:)-)تحويل تسهم املرحوم محمد)

تبضالص لفائدة  رثأه.

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

مايلي:)-)تعيين كل من السيد سليمان)

تبضالص) محمد  تبضالص  السيد 

كمسيرين للشركة ملدة غير محد دة.

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير  (-

ذات) لشركة  مساهمة  شركة  من 

مسؤ لية محد دة

قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

-)تجديد القانون األسا�شي للشركة.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

ينص على) الذي  (:7 (6 رقم) بند 

االجأماعي) الرتسما5  يأكون  مايلي:)

حصة اجأماعية موزعة) (1(00 من)

 70 كالأالي:-السيدة حمامة مسقو5:)

حصة)-)السيد عبد هللا تبضالص):61 

حصة)-)السيد محمد تبضالص):)660 

حصة)-)السيد املنأصر تبضالص):)61 

حصة)-)السيسد رضوان تبضالص):)

(: السيد خالد تبضالص) (- 61)حصة)

61)حصة)-)السيد سليمان تبضالص)

: 61)حصة)-)السيدة نعيمة تبضالص)

: 31)حصة)-)السيدة نادية تبضالص)

: 31)حصة)-)السيدة دينا تبضالص):)

31)حصة)-)السيدة بهيجة تبضالص)

: 31)حصة)-)السيدة يسرا تبضالص):)

10)حصص)-)السيدة كوثر تبضالص)

الدين) نور  السيد  (- حصص) (10  :

تبضالص):1))حصة.

الذي ينص) (:1 -15فقرة) بند رقم)

على مايلي:)

املنفصل) بالأوقيع  الشركة  تسير 

ابضالص) سليمان  السيد  من  لكل 

 السيد محمد ابضالص،) ذلك ملدة)

غير محد دة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)837938.

8(8I



عدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0))الجريدة الرسمية   19030

ficogedek(sarl(au

L'ILE FOODS
إعالن مأعدد القرارات

ficogedek(sarl(au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

L’ILE FOODS »شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة ذات الشريك 

الوحيد«

 عنوان مقرها االجأماعي: املحل 
رقم 15 تجزئة ياسين 1 - - مكناس 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.49831

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

))0))تم اتخاذ) 11)غشت) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 

اجأماعية) حصة  (1000 بيع) مايلي:)

الحمومي) عدنان  السيد  طرف  من 

السيد) لفائدة  حصة  (334 كالأالي-)

لفائدة) حصة  (333 تمون،) ادريس 

333)حصة) بيع) السيد احمد تمون،)
الدرقا ي) الخالفة  السيد  لفائدة 

علوي

قرار رقم))0:)الذي ينص على مايلي:)

تمون،احمد) ادريس  السادة  تعيين 
علوي) الدرقا ي  تمون  الخالفة 

تبعا) للشركة  كمسيرين  موقعين 

لالسأقالة السيد عدنان الحمومي

على) ينص  الذي  (:03 رقم) قرار 

مايلي:)تغيير الشكل القانوني للشركة)

الى شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

الذي ينص على مايلي:) بند رقم.:)

تحيين النطام االسا�شي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (15 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3331.

8(9I

FIDUINVEST

DT SPORT
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUINVEST

 AVENUE TANTAN RESIDENCE

 SOULAIMANE 1B(ETAGE 1 N°

 15 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

DT SPORT شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

موالي اسماعيل 14 اقامة موالي 

اسماعيل الطابق 3 رقم 9 طنجة 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1(8(09

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( مارس) ((9

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 DT (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.SPORT

اسأغال5) (: غرض الشركة بإيجاز)

(، مرتب) الرياضية،) املناطق   تسيير 

غسل السيارات مقهى سناك.

شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

موالي) اقامة  (14 اسماعيل) موالي 

طنجة) (9 رقم) (3 الطابق) اسماعيل 

90000)طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

الحاملة) دعاء) الشركي  السيدة 
رقم) الوطنية  الأعريف  لبطاقة 
بقيمة) حصة  (K4567(8 : 100

1.000)درهم للحصة.
الحاملة) دعاء) الشركي  السيدة 
رقم) الوطنية  الأعريف  لبطاقة 
 1.000 بقيمة) (K4567(8 : 100

درهم.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
الحاملة) دعاء) الشركي  السيدة 
رقم) الوطنية  الأعريف  لبطاقة 
ايموزار) زنقة  عنوانه)ا)) (K4567(8
املقراع) جامع  (3 رقم) الشركي  فيال 

90000)طنجة املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
الحاملة) دعاء) الشركي  السيدة 
رقم) الوطنية  الأعريف  لبطاقة 
ايموزار) زنقة  عنوانه)ا)) (K4567(8
املقراع) جامع  (3 رقم) الشركي  فيال 

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (15 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)54758).

830I

FIDUNARA

HYDROMOV
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

FIDUNARA
زنقة 30 رقم 155 حي موالي عبد هللا 
عين الشق الدارالبيضاء ، 60)0)، 

الدارالبيضاء املغرب
HYDROMOV شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي 0) زنقة 
164 حي موالي عبد هللا عين الشق 

الدار البيضاء - 0480) الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.5(3057

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تقرر) ((0(( يوليوز) ((7 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤ لية املحد دة)

رتسمالها) مبلغ  (HYDROMOV

مقرها) درهم  عنوان  (100.000
حي موالي) (164 زنقة) ((0 اإلجأماعي)

(- عبد هللا عين الشق الدار البيضاء)

الدار البيضاء)املغرب نتيجة) ((0480

5):)منافسة قوية في القطاع.
0))زنقة)   حدد مقر الأصفية ب)

حي موالي عبد هللا عين الشق) (164

الدار البيضاء)-)0480))الدار البيضاء)

املغرب.)

  عين:

السيد)ة))الياس هياج  عنوانه)ا))
حي موالي عبد هللا زنقة)164)رقم))5 

 (0480 البيضاء) الدار  الشق  عين 

)ة)) كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)836958.

831I

SELECT CONSEIL

4F GREEN
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

SELECT CONSEIL

شارع عبد املومن عمارة1)4 الطابق 

الرابع رقم16 ، 0360)، البيضاء 

املغرب

4F GREEN شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي زا ية 
زنقة الجزائر   زنقة ابو بكر البقالني 

الطابق الثالت الشقة 11 - 0000) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 



19031 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556677

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (19

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 4F (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.GREEN

غرض الشركة بإيجاز):)الفالحة.
زا ية) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
زنقة الجزائر   زنقة ابو بكر البقالني)

 (0000  -  11 الطابق الثالت الشقة)

الدارالبيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد محمد فيصل برغابي):)150 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 4F HOLDING : 850 الشركة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

برغابي) فيصل  محمد  السيد 
تسماني) جزيرة  زنقة  (13 عنوانه)ا))

الدارالبيضاء) ((0000 الدياب) عين 

املغرب.

الشركة)4F HOLDING)عنوانه)ا))
بكر) ابو  زنقة  الجزائر    زنقة  زا ية 

الشقة11  الثالت  الطابق  البقالني 

0000))الدارالبيضاء)املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

برغابي) فيصل  محمد  السيد 
عين) تسماني  جزيرة  زنقة  عنوانه)ا))

الدياب)0000))الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839304.

83(I

CABINET BOUZIDI

DRISKANE
إعالن مأعدد القرارات

CABINET BOUZIDI
عند مكأب البوزيدي ص.ب 5)1 
الناظور ، 000)6، الناظور املغرب

DRISKANE »شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة«

 عنوان مقرها االجأماعي: حي 
ا الد لحسن طريق تويمة صند ق 

البريد814 الناظور 000)6 الناظور 
املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.16879
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
))0))تم اتخاذ) 5))غشت) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الحصص) تفويت  على  املصادقة 
القادر) عبد  سالمة  بين  االجأماعية 
محمد) ،البوكلي  عبد هللا) ،البوكيلي 
البوكيلي) خديجة،) ،اقوضاض 
،البوكيلي) ،البوكيلي سميرة) خديجة)
محمد،البوكيلي) ،البوكلي  حسين)
،البوكيلي حسن  منصوي) محمدي)
حكيم)،املفوتون من ناحية  البوكيلي)
عبد هللا)،)سالمة عبد القادر)،سالمة)
سفيان)،البوكيلي مصطفى)،منصوي)
حكيم  سالمة يسرى)،)املفوتون إليهم)

،من ناحيةاخرى
على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 
من) الشركة  ما5  رتس  رفع  مايلي:)
100.000درهم الى)4.100.000)درهم)
اجأماعية) حصة  (40.000 بزيادة)

جديدة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
ادماج قانون اسا�شي جديد للشركة)

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)
النظام األسا�شي الأالية:)

ينص) الذي  (:6-7 رقم) بند 
تفويت) على  املصادقة  مايلي:) على 
الحصص االجأماعية بين سالمة عبد)
،البوكلي) عبد هللا) ،البوكيلي  القادر)
محمد)،اقوضاض خديجة،)البوكيلي)
،البوكيلي) ،البوكيلي سميرة) خديجة)

محمد،البوكيلي) ،البوكلي  حسين)
،البوكيلي حسن  منصوي) محمدي)
حكيم)،املفوتون من ناحية  البوكيلي)
عبد هللا)،)سالمة عبد القادر)،سالمة)
سفيان)،البوكيلي مصطفى)،منصوي)
املفوتون) (، يسرى) حكيم  سالمة 
رتس) ناحيةاخرى/رفع  إليهم،من 
100.000درهم الى) ما5 الشركة من)
 40.000 بزيادة) درهم  (4.100.000
جديدة/ادماج) اجأماعية  حصة 

قانون اسا�شي جديد للشركة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور بأاريخ)15)شتنبر)

))0))تحت رقم)4379.

833I

FIDUCIAIRE EL HACHEMY TIZNIT

 SOCIETE TRANSPORT
LEVAL

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رتسما5 الشركة

 FIDUCIAIRE EL HACHEMY
TIZNIT

 LOT AINE ZERKA TIZNIT 11(7
، 85000، TIZNIT(MAROC

 SOCIETE TRANSPORT LEVAL
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 183 
خارج باب تكلو - 85000 تيزنيت 

املغرب.
رفع رتسما5 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1155

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
رفع) تم  ((0(( شتنبر) (1( في) املؤرخ 
رتسما5 الشركة بمبلغ قدره)»40.000 
إلى) درهم«) (60.000« تي من) درهم«)
«100.000)درهم«)عن طريق):)تقديم)

حصص نقدية ت  عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (15 االبأدائية بأيزنيت بأاريخ)

))0))تحت رقم)96).

834I

KHM CONSULTING

 NSN PROJECT
MANAGEMENT

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
خفض رتسما5 الشركة

KHM CONSULTING
1 زنقة ايت باعمران املمر ب الطابق 
اال 5 الرقم 106 تقاطع شارع محمد 
الخامس  املقا مة ، 0050)، الدار 

البيضاء املغرب
 NSN PROJECT MANAGEMENT

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 

الدارالبيضاء-اقامة كنز عمارة 05 
شارع الدكأور محمد سيجلما�شي 

شقة 05 حي الرسين - 0100) 
الدارالبيضاء املغرب.

خفض رتسما5 الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(0(8(7
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تم) ((0(( شتنبر) (01 في) املؤرخ 
خفض رتسما5 الشركة بمبلغ قدره)
«50.000))درهم«)تي من)»300.000 
درهم«)إلى)»50.000)درهم«)عن طريق)

:)تخفيض عدد األسهم.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838856.
835I

SOCIETE ELCHI TRAVAUX

SOCIETE ELCHI TRAVAUX
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

SOCIETE ELCHI TRAVAUX
 DR OULED AARIBA OULED

 MBAREK(BENI(MELLAL ،
23000، BENI(MELLAL(MAROC

SOCIETE ELCHI TRAVAUX شركة 
ذات مسؤ لية محد دة
 ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي : د ار 
ا الد عريبة ا الد امبارك بني مال5 - 

3000) بني مال5 املغرب.
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قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.9875
الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
))0))تقرر حل) 03)غشت) املؤرخ في)
SOCIETE ELCHI TRAVAUX)شركة)
ذات مسؤ لية محد دة ذات الشريك)
 100.000 رتسمالها) مبلغ  الوحيد 
درهم  عنوان مقرها اإلجأماعي د ار)
مال5) بني  امبارك  ا الد  عريبة  ا الد 
نتيجة) املغرب  مال5  بني  ((3000  -

لصعو2ات اقأصادية
  عين:

الزهرا ي) مراد  السيد)ة))
ا الد) عريبة  ا الد  د ار   عنوانه)ا))
مال5) بني  ((3000 مال5) بني  امبارك 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)
د ار) ))0)) في  غشت) (03 بأاريخ)
(- ا الد عريبة ا الد امبارك بني مال5)

3000))بني مال5 املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية ببني مال5 بأاريخ)6))شتنبر)

))0))تحت رقم)7)9.
836I

مكأب مو�شى رشيد

 ETOILE MAROCAINE« 
 DE CONSTRUCTION ET
VIABILISATION »EMCV

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكأب مو�شى رشيد
عمارة 1 شقة 11 زنقة الصويرة 

شارع محمد الخامس م ج ، 50000، 
مكناس املغرب

 ETOILE MAROCAINE« 
 DE CONSTRUCTION ET

VIABILISATION »EMCV شركة 
ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي شقة 11 
طابق 4 اقامة ام الر2يع رقم )11 
تجزئة صحراء 1 شارع محمد 6 - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
57(37

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (08
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)
 ETOILE MAROCAINE»  :
 DE CONSTRUCTION ET

. VIABILISATION(»EMCV
مقا 5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اشغا5 الهندسة املدنية.
 11 :)شقة) عنوان املقر االجأماعي)
 11( رقم) الر2يع  ام  اقامة  (4 طابق)
 -  6 محمد) شارع  (1 صحراء) تجزئة 

50000)مكناس املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رتسما5 الشركة:)1.600.000 

درهم،)مقسم كالأالي:
الصر خ) الرحيم  عبد  السيد 
حصص نقدية):)1.000)حصة بقيمة)

100)درهم للحصة.
الصر خ) الرحيم  عبد  السيد 
 100 15000)بقيمة) (: حصص عينية)

درهم.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
الصر خ) الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا))عمارة س اقامة ادم شقة)
شارع االمير موالي عبد هللا م ج) (3(

50)مكناس املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
الصر خ) الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا))عمارة س اقامة ادم شقة)
شارع االمير موالي عبد هللا م ج) (3(

50)مكناس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((( بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3438.

837I

HORICOM

ENTIMID TRAV
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
ENTIMID TRAV شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي حي األمل 
شارع رقم )7 الطابق األ 5 سيدي 
بوزكري - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

57(57
 08 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( شتنبر)
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.ENTIMID TRAV
األشغا5) (: غرض الشركة بإيجاز)

املخألفة.
عنوان املقر االجأماعي):)حي األمل)
الطابق األ 5 سيدي) (7( شارع رقم)

بوزكري)-)50000)مكناس املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:
الشخصية  العائلية) األسماء) (-

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ميمون  ركاش  السيد 
 50000 مكرر حي األمل) (7 زنقة) (7(

مكناس املغرب.

عنوانه)ا)) فرج  بنعي�شى  السيد 

103)زنقة)4)حي األمل)50000)مكناس)

املغرب.

السيد معكبي نور الدين عنوانه)ا))
 50000 حي األمل) (07 زنقة) (7( رقم)

مكناس املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ميمون  ركاش  السيد 

 50000 مكرر حي األمل) (7 زنقة) (7(

مكناس املغرب

عنوانه)ا)) فرج  بنعي�شى  السيد 

103)زنقة)4)حي األمل)50000)مكناس)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((6 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3486.

838I

SOUSS-FISC SARL

SOCIETE MATIATEX SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL

 N°1( APP.( N°1( AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D’INEZGANE( AIT( MELLOUL،

86350،(INEZGANE(MAROC

 SOCIETE MATIATEX SARL

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم)54 

حي املرس الدشيرة) ((15 مكرر زنقة)

الجهادية)-)86360)الدشيرة الجهادية)

املغرب

املسؤ لية) ذات  شركة  تأسيس 

املحد دة)

رقم الأقييد في السجل الأجاري):)

(68(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) ((9

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

. SOCIETE MATIATEX SARL
-)صناعة) (: غرض الشركة بإيجاز)

املالبس الجاهزة)
الغير) االرساالت  األمأعة  نقل  (-

املصحو2ة لحساب الغير
الغير) لحساب  البضائع  نقل  (-

 طنيا  د ليا
العمليات) جميع  عامة  -) 2صفة 
املأعلقة بشكل مباشر ت  غير مباشر)

بأغراض الشركة.
 54 رقم) (: عنوان املقر االجأماعي)
حي املرس الدشيرة) ((15 مكرر زنقة)
الجهادية)-)86360)الدشيرة الجهادية)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
السيد املهدي زكرياء):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 500 (: مناصر) امينة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) زكرياء) املهدي  السيد 
رقم)56)زنقة)15))حي املرس الدشيرة)
الدشيرة الجهادية) (86360 الجهادية)

املغرب.
عنوانه)ا)) مناصر  امينة  السيدة 
رقم)56)زنقة)15))حي املرس الدشيرة)
الدشيرة الجهادية) (86360 الجهادية)

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) زكرياء) املهدي  السيد 
رقم)56)زنقة)15))حي املرس الدشيرة)
الدشيرة الجهادية) (86360 الجهادية)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (06 بأاريخ) بانزكان  االبأدائية 

))0))تحت رقم)0)17.
839I

FIDUCIAIRE DIDI

STE DIGITAL AGENCY SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

FIDUCIAIRE DIDI

 RUE IMAM GHAZALI IMM 18

 ،HAMOUTI 1ER(ETAGE ، 60000

 جدة املغرب

 STE DIGITAL AGENCY SARL

شركة ذات املسؤ لية املحد دة)في 

طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي )8 زنقة 

) ظهر املحلة الحي البلدي - 60000 

 جدة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(9741

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تقرر حل) )0)فبراير) املؤرخ في)

 STE(شركة ذات املسؤ لية املحد دة

مبلغ) (DIGITAL AGENCY SARL

درهم  عنوان) (100.000 رتسمالها)

ظهر) (( زنقة) (8( اإلجأماعي) مقرها 

60000) جدة) (- املحلة الحي البلدي)

املغرب نتيجة 5):)عدم تحقيق الهدف)

االجأماعي.

)8)زنقة)   حدد مقر الأصفية ب)

(- البلدي  جدة) الحي  املحلة  ظهر  ((

60000) جدة املغرب.)

  عين:

بزغود) حفيظة  السيد)ة))

البلدي) حي  املحلة  ظهر   عنوانه)ا))
زنقة)))رقم))8 60000) جدة املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((1 بأاريخ) بوجدة  الأجارية 

))0))تحت رقم)785).

840I

SOCIETE (PS PROJETS SARL

 SOCIETE 2PS PROJETS
SARAL

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تفويت حصص

SOCIETE 2PS(PROJETS(SARL
مدينة الوحدة بلوك ج الرقم 490 ، 

70000، العيون املغرب
 SOCIETE 2PS(PROJETS(SARAL

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي مدينة 

الوحدة بلوك ج الرقم 490 العيون 
70000 العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.40(75
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( شتنبر) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):
خوجاني) ملام  )ة)) السيد) تفويت 
تصل) من  اجأماعية  حصة  ((.500
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  ((.500
شتنبر) (16 بأاريخ) بوعبيد  محمد 

.(0((
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتنبر) ((7 االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)854).
841I

M F B C

صوليسيو انترناسيونال 
طرانسبور

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

M F B C
134 ز ا ية شا رع ا ال د زيا ت  زتقة 
اسوا ت عما ر ة B الطا بق 4 رقم 7 ، 

0500)، الد ا ر البيصا ء املغر ب
صوليسيو انترناسيونا5 طرانسبور 
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها االجأماعي 77 زنقة 
محمد سميحة طابق 10 رقم 57 - 

50)0) الد ار البيصا ء املغر ب.
توسيع نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري)-.

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( شتنبر) (05 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  الأالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

 كيل الشحن

نقل البضائع للغير

اسأيراد  تصدير
الوطني  الد لي  البحري) النقل 

 البري  الجوي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (6 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838957.

84(I

SOLUCIA EXPERTISE

VWIDOO
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC

VWIDOO شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 11 زنقة 

عزيز بال5 طابق 5 املعاريف - 0000) 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.458401

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( شتنبر) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):

ر حانا) ر جي  )ة)) السيد) تفويت 

فادي)300)حصة اجأماعية من تصل)

1.000)حصة لفائدة السيد))ة))احمد)

ر ز بأاريخ))1)شتنبر)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (8 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839371.

843I
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TODIFY DIGITAL

TODIFY DIGITAL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

TODIFY DIGITAL

 BD ZERKTOUNI RESIDENCE 59

 LES(FLEURS 11ème(ETG.

 BUREAU(N 32, CASABLANCA ،

20330، CASABLANCA(MAROC

TODIFY DIGITAL شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 59، 

الزرقطوني إقامة الور د الطابق 

11. مكأب رقم )3، الدار البيضاء - 

0330) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

555579

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (01

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.TODIFY DIGITAL

غرض الشركة بإيجاز):)الطباعة.

شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

59،)الزرقطوني إقامة الور د الطابق)

(- الدار البيضاء) (،3( 11.)مكأب رقم)

0330))الدار البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: تمزداك) زكرياء) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (500 (: الرامي) السيد علي 

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) تمزداك  زكرياء) السيد 
الدار) فيليت  ال  (( خليل) (1 شارع)
البيضاء) الدار  ((0300 البيضاء)

املغرب.
عنوانه)ا)) الرامي  علي  السيد 
 105 49)ش) ع) (05 جزئة الصافية م)
سيدي حجاج  اد حصار تيط مليل،)
)067))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) تمزداك  زكرياء) السيد 
الدار) فيليت  ال  (( خليل) (1 شارع)
البيضاء) الدار  ((0300 البيضاء)

املغرب
عنوانه)ا)) الرامي  علي  السيد 
 105 49)ش) ع) (05 جزئة الصافية م)
سيدي حجاج  اد حصار تيط مليل،)
)067))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)837866.
844I

SICAL

جما اوطو
شركة املساهمة

مالءمة النظام األسا�شي للشركة

Jama Auto
 Angle boulevard Ba Hmad et
 boulevard(Moulay(Ismaïl ،
20300، Casablanca(Maroc
جما ا طو »شركة املساهمة«

 عنوان مقرها االجأماعي: زا ية 
شارع باحماد  شارع موالي 

اسماعيل - - الدار البيضاء املغرب.
»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

106.167 الدار البيضاء.
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
تقرر) ((0(( يونيو) ((4 في) املؤرخ 
للشركة) األسا�شي  النظام  مالءمة 
 19-(0 رقم) مع مقأضيات القانون:)
 17-95 املعد5  املأمم للقانون رقم)

املأعلق بشركات املساهمة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (1 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم))83836.

845I

SM SOUTH CAPITAL

MS MAGHREB
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

SM SOUTH CAPITAL
 IMAN(CENTER(ETAG 11 N 8

 RUE(MED(ERRACHID (derrière
 la(bourse(bd(des(FAR (، 20000،

CASABLANCA MAROC
MS MAGHREB شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 197، 

شارع املقا مة الطابق 6 - 0000) 
الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.508493
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( شتنبر) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):
حسن مرجان) )ة)) تفويت السيد)
330)حصة اجأماعية من تصل)330 
البير كوهين) حصة لفائدة السيد))ة))

بأاريخ))1)شتنبر)))0).
توفيق) حسناء) )ة)) تفويت السيد)
170)حصة اجأماعية من تصل)340 
البير كوهين) حصة لفائدة السيد))ة))

بأاريخ))1)شتنبر)))0).
توفيق) حسناء) )ة)) تفويت السيد)
170)حصة اجأماعية من تصل)340 
حصة لفائدة السيد))ة))عبد الصمد)

مرتاح بأاريخ))1)شتنبر)))0).
تفويت السيد))ة))مصطفى مرتاح)
330)حصة اجأماعية من تصل)330 
حصة لفائدة السيد))ة))عبد الصمد)

مرتاح بأاريخ))1)شتنبر)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (6 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)6)8388.

846I

ديوان املحاسبة

ADRENALINE SKYDIVE MO

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

قفل الأصفية

ديوان املحاسبة

السالم 5، شقة رقم 7، الطابق )، 

مرجان 1 صند ق البريد )1609 

قرطبة، 50070، مكناس املغرب

 ADRENALINE SKYDIVE MO

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 43 

شارع النصر شقة 1 حي االمان - 

50000 مكناس املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.41191

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تقرر) ((0(( يوليوز) (06 في) املؤرخ 

 ADRENALINE SKYDIVE حل)

شركة ذات مسؤ لية محد دة) (MO

ذات الشريك الوحيد مبلغ رتسمالها)

مقرها) درهم  عنوان  (10.000

اإلجأماعي رقم)43)شارع النصر شقة)

1)حي االمان)-)50000)مكناس املغرب)

نتيجة الملنافسة القوية.

  عين:

الخالقي) احمد  السيد)ة))

الزيأون) تجزئة  ((6 رقم)  عنوانه)ا))

مكناس املغرب) (50000 م ج) (6 كلم)

كمصفي))ة))للشركة.

  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)

 43 ))0)) في رقم) يوليوز) (06 بأاريخ)

(- االمان) حي  (1 شقة) النصر  شارع 

50000)مكناس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((8 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم)881.

847I
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EXPACT PARTNERS

CRISP TECH
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPACT PARTNERS

 BOULEVARD(ANFA, 4ème (01

 ETAGE, RACINE(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(Maroc

CRISP TECH شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي الدار 

البيضاء، 131 شارع تنفا إقامة 

مكأب تز ر رقم 11B - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556581

 09 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( شتنبر)

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 CRISP(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.TECH

تطوير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات  تنشطة) البرمجيات,)

تكنولوجيا املعلومات..

الدار) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

إقامة) تنفا  شارع  (131 البيضاء،)

مكأب تز ر رقم)11B - (0000)الدار)

البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد راكاه موشيه غادي):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

غادي) موشيه  راكاه  السيد 
شارع تحافات تسيون) ((0 عنوانه)ا))

50601)6)تل تبيب إسرائيل.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

 OP السيد تيمن فاري عنوانه)ا))

شقة) (5 إقامة) (GH 1( A v  ( سالم)

1875)اال لفة)0000))الدار البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)31411.

848I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

KACELEX SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تعيين مسير جديد للشركة

 COMPTA FINANCE DETROIT

SARL

اقامة لينا الرقم 76 زا ية شارع 

طانطان  شارع لبنان لطابق الأاسع 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

KACELEX SARL شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 

موالي علي الشريف زا ية شارع 

سجلماسة  شارع طباري رقم 18 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.35373

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تم تعيين) 8))يوليوز) املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة))العوفي)

تنس كمسير آخر

تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((7 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)57770).

849I

SM SOUTH CAPITAL

MS MAGHREB
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تعيين مسير جديد للشركة

SM SOUTH CAPITAL
 IMAN(CENTER(ETAG 11 N 8

 RUE(MED(ERRACHID (derrière
 la(bourse(bd(des(FAR (، 20000،

CASABLANCA MAROC
MS MAGHREB شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 197، 

شارع املقا مة الطابق 6 - 0000) 
الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.508493
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تم تعيين) )1)شتنبر) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

محأاج عبد الواحد كمسير  حيد
تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)6)8388.

850I

EXPACT PARTNERS

THE TASTY LAB
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD(ANFA, 4ème (01
 ETAGE, RACINE(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(Maroc
THE TASTY LAB شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 131 شارع 
 11B - انفا إقامة تز ر مكأب رقم

0000) الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.551197

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في)14)غشت)))0))تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

مكأب) تز ر  إقامة  انفا  شارع  (131»
البيضاء) الدار  (11B - (0000 رقم)

ابن) شارع  (1 »بوركون) إلى) املغرب«)

البيضاء) الدار  ((0000 (- السبادح)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم))3159.

851I

محاسب معأمد):)عأيڭي محمد كما5

JARDIN DELILA
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

محاسب معأمد : عأيڭي محمد 

كما5
رقم 0) زنقة الزياني شقة 07 عمارة 

 دغيري  جدة ، 60000،  جدة 

املغرب

JARDIN DELILA شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)

 LOT عنوان مقرها اإلجأماعي 

BENMIRA N106 طريق سيدي 

يحيى ،  جدة - 60000  جدة 

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.31605

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تقرر حل) ((0(( يونيو) ((7 املؤرخ في)

املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 

رتسمالها) مبلغ  (JARDIN DELILA

مقرها) درهم  عنوان  (10.000

 LOT BENMIRA N106 اإلجأماعي)

طريق سيدي يحيى)،) جدة)-)60000 

الركود) (: (5 نتيجة  املغرب   جدة 

الأجاري.

 LOT ب) الأصفية  مقر  حدد    

سيدي) طريق  (BENMIRA N106

يحيى)،) جدة)-)60000) جدة املغرب.)
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  عين:
خلفا ي) ابتسام  السيد)ة))
 3 زنقة صفر  شقة) (10  عنوانه)ا))
حسان الر2اط)10000)الر2اط املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (18 بأاريخ) بوجدة  الأجارية 

))0))تحت رقم)131).

85(I

BUILBIS MAROC

BUILBIS MAROC
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUILBIS MAROC
77 شارع محمد سميحة الطابق 

10 الشقة رقم 57 ، 0090)، الدار 
البيضاء املغرب

BUILBIS MAROC شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي 77 شارع 
محمد سميحة الطابق 10 الشقة 
رقم 57 - 0090) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
556599

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (08
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.BUILBIS MAROC

مقا لة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البناء) الصيانة.

77)شارع) عنوان املقر االجأماعي):)
الشقة) (10 الطابق) سميحة  محمد 
البيضاء) الدار  ((0090  -  57 رقم)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: عسري) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) عسري  سعيد  السيد 
 (4 اقامة الياسمين عمارة ف شقة)
الدار) ((0400 ))سيدي مومن) طابق)

البيضاء)املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) عسري  سعيد  السيد 
 (4 اقامة الياسمين عمارة ف شقة)
الدار) ((0400 ))سيدي مومن) طابق)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839183.
853I

QUALICIA CONSULTING

BLACK OIL SARL
إعالن مأعدد القرارات

QUALICIA CONSULTING
اقامة تمين الطابق الأاني رقم 14 
زنقة طرفاية، موالي علي الشريف 

املدينة الجديدة مكناس. ، 50000، 
مكناس املغرب

BLACK OIL SARL »شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة«

 عنوان مقرها االجأماعي: 10 شارع 
الحرية الطابق 3 الشقة رقم 5 

الدارالبيضاء - 0000) الدارالبيضاء 
املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.474059

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
تم اتخاذ) ((0(( 06)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تحرير الربعين املأبقيين من رتس ما5)
الأالث  الرابع)) املقدران) (( الشركة)
بدلك) ليصبح  درهم،) (500  000 في)
راسما5 الشركة مدفوع بالكامل اي)

بنسبة)100%
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
تحرير الربعين املأبقيين من رتس ما5)
الأالث  الرابع)) املقدران) (( الشركة)
بدلك) ليصبح  درهم،) (500  000 في)
راسما5 الشركة مدفوع بالكامل اي)

بنسبة)100%
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)31873.
854I

ASMAA MEDIA GROUP

LEGEND UPGRADE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

إنشاء)فرع تابع للشركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الر مي بلوك 39 الرقم 

0) البرنو�شي البيضاء، 0000)، 
البيضاء املغرب

LEGEND UPGRADE شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 174 زا ية 
شارع الزرقطوني  زنقة مو�شى 

ابن نصير الطابق 7 الشقة 16 -. 
البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.5557(5
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تقرر) ((0(( يوليوز) ((( في) املؤرخ 
تحت) للشركة  تابع  فرع  إنشاء)
 LEGEND UPGRADE التسمية)
بالعنوان) SUCCURSALE) الكائن 
الزرقطوني  زنقة) شارع  زا ية  (174
الشقة) (7 الطابق) نصير  ابن  مو�شى 

من) املغرب  املسير  البيضاء) (.- (16

شهير  2لحاج حسن) طرف السيد)ة))

 يوسف.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم))83801.

855I

LADOZE COSMETICS

LADOZE COSMETICS

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

LADOZE COSMETICS

شارع محمد الطيب الناصري رقم 

14-16-18 االلفة ، )0)0)، الدار 

البيضاء املغرب

LADOZE COSMETICS شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها االجأماعي شارع 

محمد الطيب الناصري رقم 16-14-

18 االلفة - )0)0) الدار البيضاء 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.5468(3

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تمت) ((0(( شتنبر) (19 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  الأالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

جميع) اسأيراد  توزيع  تسويق 

منأجات بارافارما�شي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (7 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839161.

856I
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دار االستثمار

BAREHO/ باريحو
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

دار االستثمار

شارع موالي سليمان عمارة املامون 

16 مكأب ) املدينة العليا ، 14000، 

القنيطرة املغرب

باريحو /BAREHO شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 46 شارع 

باسأور حي الليمون - 10000 ر2اط 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16(979

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (09

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

:)باريحو) اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها)

.BAREHO/

مراكز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تجارية) خدمات  الهاتفي/) االتصا5 

عن بعد.

46)شارع) عنوان املقر االجأماعي):)

ر2اط) (10000 (- باسأور حي الليمون)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:

حصة) (80 (: رشيد) بلعيد  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة.

0))حصة) (: السيد رينالد  ر �شي)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) رشيد  بلعيد  السيد 
رقم) شقة  الرشيد  هار ن  زنقة  ((6

 14000 القنيطرة) لينا  إقامة  (8

القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا)) ر �شي  رينالد   السيد 

 demeurant( 1417( epautheyres

suisse 57340 suisse)إيطاليا.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) رشيد  بلعيد  السيد 
رقم) شقة  الرشيد  هار ن  زنقة  ((6

 14000 القنيطرة) لينا  إقامة  (8

القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (10 بأاريخ) بالر2اط  الأجارية 

))0))تحت رقم)7518.

857I

EXPACT PARTNERS

LINKED4HR AFRICA
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPACT PARTNERS

 BOULEVARD(ANFA, 4ème (01

 ETAGE, RACINE(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(Maroc

LINKED4HR AFRICA شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي برج 

CFC,مجمع 57, الطابق الخامس 

شارع ماين ستريت كازا تنفا حي 

حسني - 50)0) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556799

في مؤرخ  حر  عقد   بمقأ�شى 
))0))تم إعداد القانون)  14)يوليوز)

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.LINKED4HR AFRICA
غرض الشركة بإيجاز):)استشارات)

في مجا5 املوارد البشرية.
برج) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
الخامس) الطابق  (,57 CFC,مجمع)
شارع ماين ستريت كازا تنفا حي حسني)

- 50)0))الدار البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 300.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 LINKED4HR FRANCE الشركة)
درهم) (1.000 بقيمة) حصة  (: 300

للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
 Linked4HR France الشركة)
الشانزليزيه) شارع  (34 عنوانه)ا))

75008)باريس فرنسا.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) هشكا5  هشام  السيد 
ب  7  (1( تنفا بالص الشقة) إقامة 
تنفا) الذئاب  عين  الكورنيش  شارع 
0000))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)31757.
858I

PUSH CENTER

HIMFLOOR
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC
HIMFLOOR شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 7 زنقة 

احمد توكي الطابق ) الشقة 10 

الدار البيضاء الدار البيضاء 0000) 

الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556483

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (01

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.HIMFLOOR
مقا 5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تعما5 البناء)ت  البناء.
زنقة) (7 (: االجأماعي) املقر  عنوان 

احمد توكي الطابق)))الشقة)10)الدار)

البيضاء)الدار البيضاء)0000))الدار)

البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بوحاد) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بوحاد  محمد  السيد 

تجزىة بوشرة رقم))1)سيدي معر ف)

البيضاء) الدار  ((0000 البيضاء)

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بوحاد  محمد  السيد 

تجزىة بوشرة رقم))1)سيدي معر ف)

البيضاء) الدار  ((0000 البيضاء)

املغرب).
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839095.

859I

FIDUCIAIREJAD

BENDAYAN TRAVAUX
sarl au 

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIREJAD
 MARRAKECH(MARRAKECH،

MAROC 40000، مراكش
 BENDAYAN TRAVAUX sarl au
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد)في طور الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 650 
تجزئة املنار 3 حي الشرف - 40000 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1(1917

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر) ((0(( شتنبر) (08 في) املؤرخ 
ذات مسؤ لية محد دة) حل شركة 
 BENDAYAN ذات الشريك الوحيد)
رتسمالها) مبلغ  (TRAVAUX sarl au
مقرها) درهم  عنوان  (100.000
 3 املنار) تجزئة  (650 رقم) اإلجأماعي 
حي الشرف)-)40000)مراكش املغرب)

نتيجة 5):)توقف النشاط.
  حدد مقر الأصفية ب رقم)650 
 40000 (- 3)حي الشرف) تجزئة املنار)

مراكش املغرب.)
  عين:

بنديان) االله  عبد  السيد)ة))
املحاميد) اسكجور   عنوانه)ا))
عمارة) (01 انس) اقامة  الجنوبي 
)0 40000)مراكش املغرب) -ي-شقة)

كمصفي))ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((6 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139734.

860I

CAGECO

GLOBAL EXTRU-ALUM
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAGECO
9) شارع محمد السادس عمارة ف) 
الرقم 10 الدار البيضاء ، 0500)، 

الدارالبيضاء املغرب
GLOBAL EXTRU-ALUM شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي الساملية 
د ار سيدي تحمد بن الحسن 

الجماعة الحضارية الهر يين إقليم 
مديونة املحل رقم 9 - 0700) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
556653

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (19
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.GLOBAL EXTRU-ALUM
إنأاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املعادن النفيسة  غيرها من املعادن)

الغير الحديدية.
الساملية) (: عنوان املقر االجأماعي)
الحسن) بن  تحمد  سيدي  د ار 
إقليم) الهر يين  الحضارية  الجماعة 
9 - 0700))الدار) مديونة املحل رقم)

البيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 500.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)
درهم،)مقسم كالأالي:

حصة) (5.000 (: السيد تمين علي)
بقيمة)100)درهم للحصة.

بقيمة) (5000 (: علي) تمين  السيد 
100)درهم.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) علي  تمين  السيد 
 6 الطابق) االدري�شي  عمر  شارع  ((0

0500))الدار البيضاء)املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) علي  تمين  السيد 
 6 الطابق) االدري�شي  عمر  شارع  ((0

0500))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)95)839.
861I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

MOBILE-IMPORT
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

 CABINET EL ARIBI EXPERT
COMPTABLE

رقم 1 عمارة مجمع املسافر شارع 
الفضيلة الحي الصناعي يعقوب 
املنصور ، 10000، الر2اط املغرب
MOBILE-IMPORT شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة)في طور 
الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي 113 
ب اما5 6 حي الفأح حي يعقوب 
املنصور - 10000 الر2اط املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.15((99
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) 31)غشت) املؤرخ في)
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 
رتسمالها) مبلغ  (MOBILE-IMPORT
مقرها) درهم  عنوان  (100.000

6)حي الفأح) 113)ب اما5) اإلجأماعي)

حي يعقوب املنصور)-)10000)الر2اط)

املغرب نتيجة 5):)اتفاق الشركاء)على)

تصفية الشركة.

ب) (113   حدد مقر الأصفية ب)

اما5)6)حي الفأح حي يعقوب املنصور)

- 10000)الر2اط املغرب.)

  عين:

السالمي) املهدي  السيد)ة))

 عنوانه)ا))اما5)6)رقم)113)حي الفأح)

الر2اط) (10000 حي يعقوب املنصور)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

 6 113)ب اما5) (: املأعلقة بالأصفية)

حي الفأح حي يعقوب املنصور الر2اط

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((8 بأاريخ) بالر2اط  الأجارية 

))0))تحت رقم)16)9)1.

86(I

BRIF BUSINESS OFFICE

JET BLUE TRAVAUX
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

STE JET BLUE TRAVAUX

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3437

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) ((9

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

االقأضاء)بمخأصر تسميتها):)

STE JET BLUE TRAVAUX

غرض الشركة بإيجاز):

-)مقا 5 تعما5 البناء)ت  إنشاءات)

مخألفة.
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-)الأجارة
البستنة  الأخطيط  صيانة) (-

املساحات الخضراء.
عنوان املقر االجأماعي شارع عال5)
134)رقم) بن عبد هللا تجزئة الرا�شي)

01)مكرر ابن جرير:)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 600.000 الشركة) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:
 4.(00 (: ملهيمر) يونس  -السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
ملهيمر) الرحمان  عبد  -السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.800  :

للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء) (-

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) ملهيمر  يونس  -السيد 
ابن) (148 رقم) الثاني  الحسن  شارع 

جرير)43150)ابن جرير املغرب.
ملهيمر) الرحمان  عبد  -السيد 
الحسن) الزا ية شارع  حي  عنوانه)ا))
 43150 جرير) ابن  (148 رقم) الثاني 

ابن جرير املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ملهيمر  يونس  -السيد 
ابن) (148 رقم) الثاني  الحسن  شارع 

جرير)43150)ابن جرير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بابن جرير بأاريخ)06)شتنبر)

))0))تحت رقم)313
863I

GROUPE ABCE

NICARAGUA IMMO
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

GROUPE ABCE
104 مكرر شارع عبد املومن الطابق 

الرابع ، 0000)، الدار البيضاء 
املغرب

NICARAGUA IMMO شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 
البسأان ) عمارة 1 املحل 1 

البرنو�شي - 0600) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
5568(3

 19 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( شتنبر)
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.NICARAGUA IMMO
مطور) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارات.
إقامة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
البسأان)))عمارة)1)املحل)1)البرنو�شي)

- 0600))الدار البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
السيد احمد بنزاكور):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 500 (: السيد محمد امين بنزاكور)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بنزاكور  احمد  السيد 
باريس) (75006 فوجيرارد) شارع  (16

فرنسا.
بنزاكور) امين  محمد  السيد 
االدارسة) حي  شارع  (305 عنوانه)ا))
فاس) (361(( الشقف) عين  طريق 

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بنزاكور  احمد  السيد 
باريس) (75006 فوجيرارد) شارع  (16

فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839364.
864I

Valoris Partners

 Société d'Application

Agricoles du Bromure
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

 Société d’Application Agricoles

du Bromure شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار حرث 

الغابة دار2وعزة الدارالبيضاء - 

3))7) الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.76633

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( غشت) ((( في) املؤرخ 

املصادقة على):

سبستيانو) )ة)) السيد) تفويت 

من) اجأماعية  حصة  (353 سكولو)

)ة)) حصة لفائدة السيد) (353 تصل)

 SOBRAGAL HOLDING SARL

بأاريخ))))غشت)))0).

جيوفاني) )ة)) السيد) تفويت 

من) اجأماعية  حصة  (30 سكولو)

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (30 تصل)

SOBRAGAL HOLDING SARL

بأاريخ))))غشت)))0).

محمد العلمي) )ة)) تفويت السيد)

من) اجأماعية  حصة  (70 لحليمي)

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (70 تصل)

 SOBRAGAL HOLDING SARL

بأاريخ))))غشت)))0).

 70 )ة))رجاء)غالب) تفويت السيد)

حصة اجأماعية من تصل)70)حصة)

 SOBRAGAL )ة)) السيد) لفائدة 

)))غشت) بأاريخ) (HOLDING SARL

.(0((

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838039.

865I

ELON COMPANY

ELON COMPANY
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ELON COMPANY

إقامة تبواب السالم عمارة م 78 

الرقم 10 البرنو�شي ، 0640)، الدار 

البيضاء املغرب

ELON COMPANY شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 

تبواب السالم عمارة م 78 الرقم 10 

البرنو�شي - 0640) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

554903

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (10

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 ELON (: اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها)

.COMPANY

*نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع الوطنية  الد لية)

السيارات) *شراء) 2يع  تأجير 

 املعدات  اآلالت

الجديدة ت  املسأعملة

ميكانيكي  تولوري) *إصالح  (

لجميع املعدات

مسطحة) املعدنية:) *اإلنشاءات 

،صهريج

)*شراء) 2يع قطع غيار السيارات)

 لوازمها  ملحقاتها.
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خدمة األعطا5)،)سحب املركبات
إقامة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 10 78)الرقم) تبواب السالم عمارة م)
البيضاء) الدار  ((0640 (- البرنو�شي)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 400.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 4.000 (: عو2اد) ابتسام  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
ابتسام عو2اد عنوانه)ا)) السيدة 
املركب السكني البدر شطر)17)عمارة)
 (0600 البرنو�شي البيضاء) (7 رقم) (6

الدار البيضاء)املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
ابتسام عو2اد عنوانه)ا)) السيدة 
املركب السكني البدر شطر)17)عمارة)
 (0600 البرنو�شي البيضاء) (7 رقم) (6

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)837033.

866I

KAOUN

AGAFAY CON ECANTO
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN
 N°17 LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AGAFAY CON ECANTO شركة 
ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار 

القارية العر صين جماعة اكفاي 
مراكش. - 40000 مراكش. املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1(7(53

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (((
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.AGAFAY CON ECANTO
-تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الرحالت  النزهات  املهرجانات.
-املهرجانات

-)تأجير األر2اع  الجمل.
د ار) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
اكفاي) جماعة  العر صين  القارية 

مراكش.)-)40000)مراكش.)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
السيد موالي اسعيد ابو النوافل)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000  :

للحصة.
السيد موالي اسعيد ابو النوافل):)

1000)بقيمة)100)درهم.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد موالي اسعيد ابو النوافل)
عنوانه)ا))اسكجور املحاميد)9)اقامة)
مراكش) (4 شقة) (6 محلة عمارة �شي)

املغرب)40000)مراكش املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد موالي اسعيد ابو النوافل)
عنوانه)ا))اسكجور املحاميد)9)اقامة)
مراكش) (4 شقة) (6 محلة عمارة �شي)

املغرب)40000)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بمراكش بأاريخ)-)تحت رقم)

.-

867I

INVEST CENTER SARL

كونستريكسيون اند 
ديفولوبمنت كامبني

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تأسيس شركة

INVEST CENTER SARL
 RUE(IBNOU(MOUNIR(IMM 75
 ETG.3 N°7 MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
كونستريكسيون اند ديفولو2منت 

كامبني شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 165 شارع 
الزيرا ي البيضاء الطابق 6 الرقم 

43 - 0100) البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556789
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) ((9
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)
ديفولو2منت) اند  كونستريكسيون 

كامبني.
مقا لة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)العقاري  الأجهيز.
 165 (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 6 الطابق) البيضاء) الزيرا ي  شارع 

الرقم)43 - 0100))البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رتسما5 الشركة:)1.000.000 

درهم،)مقسم كالأالي:
املهدي) محمد  الطويهر  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (3.500  :

للحصة.
 6.500 (: الدين) السيد لوحي بدر 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

املهدي) محمد  الطويهر  السيد 
الشر�شي) احمد  زنقة  عنوانه)ا))

 (0100 1 الرقم) (1 مدرج س الطابق)

البيضاء)املغرب.

السيد لوحي بدر الدين عنوانه)ا))

سيدي) (110 الرقم) (1 تجزئة الكولين)

معر ف)0100))البيضاء)املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

املهدي) محمد  الطويهر  السيد 
الشر�شي) احمد  زنقة  عنوانه)ا))

 (0100 1 الرقم) (1 مدرج س الطابق)

البيضاء)املغرب

السيد لوحي بدر الدين عنوانه)ا))

110)سيدي) 1)الرقم) تجزئة ال كولين)

معر ف)0100))البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839333.

868I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

AL MAJHOUL PACKAGING
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57)شارع موريأانيا صند ق البريد)

609))،)40000،)مراكش املغرب

 AL MAJHOUL PACKAGING

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 395 اإلجأماعي) مقرها   عنوان 

شارع) الرابع  الطابق  (7 رقم) شقة 

 40000 (- املطار) طريق  غماسة 

مراكش املغرب

املسؤ لية) ذات  شركة  تأسيس 

املحد دة)
رقم الأقييد في السجل الأجاري):)

1(9(57

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (1(

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
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عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 AL (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.MAJHOUL PACKAGING

محطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تمور  فواكه) تعبئة  تغليف 

 خضر ات  اسأيراد  تصدير.

عنوان املقر االجأماعي):)395)شقة)

غماسة) الرابع شارع  الطابق  (7 رقم)

مراكش) (40000 (- املطار) طريق 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 AZRAR HOLDING الشركة)

SARL AU( : 500))حصة بقيمة)100 

درهم للحصة.

 PREMIUM HOLDING الشركة)

 100 بقيمة) حصة  ((SARL( : 500

درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

 AZRAR HOLDING الشركة)

شارع) (57 عنوانه)ا)) (((SARL AU

كليز) ((609 موريأانيا صند ق البريد)

40000)مراكش املغرب.

 PREMIUM HOLDING الشركة)

SARL)))عنوانه)ا))395)شارع غماسة)

طريق املطار)40000)مراكش املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) حنيش  طارق  السيد 

برج النخيل)))رقم)9)النخيل الجنوبي)

40000)مراكش املغرب

عنوانه)ا)) حنيش  محمد  السيد 

برج النخيل)))رقم)9)النخيل الجنوبي)

40000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((7 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139794.

869I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

STA WAKHZZAN
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

توسيع نشاط الشركة)

STE MAKTAB AL KHADAMAT

 80BD ABDELKRIM KHATABI

 1ER( ETAGE( BENI( MELLAL( ،

23000،(BENI(MELLAL(MAROC

ذات) شركة  (STA WAKHZZAN

املسؤ لية املحد دة

تجزئة) االجأماعي  مقرها   عنوان 

الطابق) (80 رقم) (( الجزء) (( النور)

اال 5 فم ا دي بني مال5)-)3006))بني)

مال5 املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري)

.9119

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( غشت) ((9 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  الأالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

مقا 5 في شركة انابيب املياه

تجارة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبأدائية ببني مال5 بأاريخ)7))شتنبر)

))0))تحت رقم)949.

870I

CABINET LAAFOU CONSEIL

AB DISTRI
إعالن مأعدد القرارات

AB DISTRI

شركة ذات مسؤ لية محد دة 

برتس ما5 100.000,00درهم

 عنوان مقرها االجأماعي 45 شارع 

غاندي اقامة ياسمين عمارة J، الدار 

البيضاء املغرب.
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(346(7

العام) الجمع  بمقأ�شى محضر  (.I

الغير العادي)13)سبأمبر)))0)،)تقرر)

ما يلي:

املصادقة على بيع تسهم شركة) (-
مسؤ لية) ذات  شركة  (AB DISTRI
 AB لشركة) اململوكة  محد دة 
شركة ذات مسؤ لية) (CONTROLE
محد دة إلى السيد محمد تمين برادة؛
من) القانوني  الشكل  تعديل  (-
إلى) محد دة  مسؤ لية  ذات  شركة 
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)

الشريك الوحيد؛
للنظام) املقابل  الأعديل  (-

األسا�شي؛
-)صالحيات اإلجراءات القانونية؛

تم اإليداع القانوني باملحكمة) (.II
 (7 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

سبأمبر)))0))تحت رقم)838999.
عن املسأخلص  البيانات)

871I

CONTINUOUS FLOW MAKING

 CONTINUOUS FLOW
MAKING

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CONTINUOUS FLOW MAKING
 30BD RAHAL EL MASKINI ETG
 2 APT 5 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
 CONTINUOUS FLOW MAKING
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي 30 شارع 

رحا5 املسكيني طابق ) رقم 5 - 
0000) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
556781

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (19
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)
.CONTINUOUS FLOW MAKING
-نظام) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

معلومات
-االستشارات اإلدارية

-تجارة.
30)شارع) عنوان املقر االجأماعي):)
 -  5 رقم) (( طابق) املسكيني  رحا5 

0000))الدارالبيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:
السيد الحسين جعبوب):)10.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد الحسين جعبوب عنوانه)ا))
 14 رقم) ((( عمارة) داريس  إقامة 
 (0000 السبع) عين  الر2اط  طريق 

الدارالبيضاء)املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين جعبوب عنوانه)ا))
 14 رقم) ((( عمارة) داريس  إقامة 
 (0000 السبع) عين  الر2اط  طريق 

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)31748.
87(I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

STE WAKHZZAN
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

STE MAKTAB AL KHADAMAT
 80BD ABDELKRIM KHATABI
 1ER(ETAGE(BENI(MELLAL ،

23000، BENI(MELLAL(MAROC
STE WAKHZZAN شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
النور ) الجزء ) رقم 80 الطابق 

اال 5 فم ا دي بني مال5 - 3006) 



عدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0))الجريدة الرسمية   19042

بني مال5 املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.9119

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( غشت) ((9 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة))محمد لكر �شي)

تصل) من  اجأماعية  حصة  ((.500

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (5.000

9))غشت) املصطفى بلعسري بأاريخ)

.(0((

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبأدائية ببني مال5 بأاريخ)7))شتنبر)

))0))تحت رقم)949.

873I

STE WARCH-EL AMAL SARL

ورش االمل
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

STE WARCH-EL AMAL SARL

 KSAR BOUZMELLA RISSANI

RISSANI)،50000)،)املغرب

 رش االمل شركة ذات املسؤ لية)

املحد دة

قصر) اإلجأماعي  مقرها   عنوان 

بوزملة الريصاني)-)50000)الراشدبة)

املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري)

.10971

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تم تحويل) ((0(( يناير) ((0 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

 50000 (- الريصاني) بوزملة  »قصر 

 5 »املحل رقم) إلى) الراشدبة املغرب«)

3)مكناس) 50)تجزئة الشهدية) عمارة)

- 50000)مكناس املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بأاريخ) بالرشيدية  االبأدائية 

فبراير)))0))تحت رقم)))0)/93.

874I

hicham(zoufi

ESPACE DE VUE

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

hicham(zoufi

 lot(chateau(n 71 temara ،

12000، TEMARA(MAROC

ESPACE DE VUE شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

ريف 3 مجموعة )0 رقم 04 تمارة - 

000)1 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

136655

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

القانون) إعداد  تم  ((0(( تبريل) ((5

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.ESPACE DE VUE

غرض الشركة بإيجاز):)نظاراتي.

تجزئة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

(- تمارة) (04 )0)رقم) 3)مجموعة) ريف)

000)1)تمارة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: حرش) حليمة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) حرش  حليمة  السيدة 

تجزئة الهاشمية عمارة)103)شقة)06 

تمارة)000)1)تمارة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) حرش  حليمة  السيدة 

تجزئة الهاشمية عمارة)103)شقة)06 

تمارة)000)1)تمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) ((3 بأاريخ) بأمارة  االبأدائية 

))0))تحت رقم)8399.

875I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

فوزي كروسري
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA

 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE

 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

فوزي كر سري شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها االجأماعي شارع 

ابن هيأم زنقة الياسمين الرقم 19 

الحي الصناعي فاس - 30000 فاس 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.47103

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تمت) ((0(( شتنبر) (05 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  الأالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

بيع اجزاء)السيارات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) ((8 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)5109.

876I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 MT REAL ESTATE
INVESTMENT

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجأماعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريأانيا صند ق البريد 
609) ، 40000، مراكش املغرب

 MT REAL ESTATE INVESTMENT
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي 57 شارع 
موريأانيا صند ق البريد 609) - 

40000 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1(3107

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
املؤرخ في)08)شتنبر)))0))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
شارع موريأانيا صند ق البريد) (57»
إلى) - 40000)مراكش املغرب«)  (609
»دائرة النخيل تجزئة رقم)105)مكأب)
فيال  ست) السفلي  الطابق  (1 رقم)
(- اسيل) ر سرت  كولف  املعادن  ((

40000)مراكش املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((7 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139795.

877I

eurest compta sarl

BIDMOROCCOHOUSE SD
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

eurest compta sarl
 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI(FES ، 30000،
FES MAROC

 BIDMOROCCOHOUSE SD
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 308 
درب الخر2ة حي املرينيين فاس - 

30000 فاس املغرب



19043 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

73977

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (15

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.BIDMOROCCOHOUSE SD

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االسأيراد  الأصدير) (, املجوهرات)

,الأجارة العامة.
عنوان املقر االجأماعي):)رقم)308 

(- فاس) املرينيين  حي  الخر2ة  درب 

30000)فاس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: الأحيفة) ادريس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد سيف الدين الزاهر):)500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد ادريس الأحيفة عنوانه)ا))

 1 الزهور) شارع موالي عبد هللا  (91

فاس)30000)فاس املغرب.

الزاهر) الدين  سيف  السيد 
الجديد) الحي  (485 رقم) عنوانه)ا))

بنسودة فاس)30000)فاس املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد ادريس الأحيفة عنوانه)ا))

 1 الزهور) شارع موالي عبد هللا  (91

فاس)30000)فاس املغرب

الزاهر) الدين  سيف  السيد 
الجديد) الحي  (485 رقم) عنوانه)ا))

بنسودة فاس)30000)فاس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((8 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3986.

878I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 B. TAHRI ASSISTANCE
SARL AU

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili(parc 3eme(etg(N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

 B. TAHRI(ASSISTANCE(SARL(AU
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 
5 ،الطابق )، مركز إيمان زا ية 
زنقة جيرارد   الرشيد - 0000) 

الدارالبيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
. 3(45(9

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
))0))تم تعيين) 7))يوليوز) املؤرخ في)
بن) السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

عي�شى منى كمسير  حيد
تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839064.

879I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

ZOUBAIRI DISTRIBUTION
تعيين تعضاء)مجلس اإلدارة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد  عبد 
الكريم الخطابي،عمارة مركز تعما5 
جليز، الطابق الثالث، مكأب رقم 1) 

، 40000، مراكش املغرب

العادي) العام  الجمع  إثر  على  (•
املنعقد بأـاريخ)9)شتنبر)))0)،)لشركة)
 »  ZOUBAIRI DISTRIBUTION  »
 14.000.000,00 رتسمالها) ش.م.،)
(،(6 تجزئة) درهم،)مقرها االجأماعي:)
الحي الصناعي سيدي غانم مراكش،)

تقرر ما يلي:)
تجديد مهام املأصرفين اآلتية) (o

تسماؤهم ملدة)3)سنوات):
السيد كارتيي بيير،

السيد هاشم ز2يري،
السيد موالي حسن الدباغ منير،

السيد هشام مزيان،
على إثر محضر مدا لة مجلس) (•
9)شتنبر))0)  اإلدارة املنعقد بأـاريخ)

تـقرر ما يلي:)
بيير) كارتيي  السيد  تجديد  الية 
ثالت) ملدة  إدارة  مجلس  كرئيس 

سنوات،
تجديد  الية السيد هاشم ز2يري)

كمدير عام ملدة ثالت سنوات،
تحديد مهام املدير العام،

تحديد صالحيات الأوقيع البنكي.
اإليداع القانوني:) قد تم اإليداع)
الضبط) بـكأابة  للـشركة  القانوني 
بأاريخ) بمراكش  الأجارية  باملحكمة 

))0)/7/09))تحت رقم)139771.
880I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE MAROCAINE DES
 SERVICES ET GRAND

TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE(EL(HOURIA(N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 STE MAROCAINE DES

 SERVICES ET GRAND TRAVAUX
SARL شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي قصر 

ملعب كلمية الراشيدية - 000)5 
الراشيدية املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري)-.

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

املؤرخ في)0))شتنبر)))0))تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

(- الراشيدية) كلمية  ملعب  »قصر 

000)5)الراشيدية املغرب«)إلى)»قصر)

مدغرة) القديمةالشرفا  القصبة 

الراشيدية) (5(000 (- الراشيدية)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بأاريخ) بالرشيدية  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)6)8.

881I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE FRHAT RIMAL SARL AU
إعالن مأعدد القرارات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE(EL(HOURIA(N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE FRHAT RIMAL SARL AU

»شركة ذات املسؤ لية املحد دة 

ذات الشريك الوحيد«

 عنوان مقرها االجأماعي: رقم )1) 

شارع الداخلة املحيط الراشيدية - 

000)5 الراشيدية املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: -.

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

))0))تم اتخاذ) )1)غشت) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر الرئي�شي

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

الذي) حصص:) تفويت  رقم  بند 

جميع) تفويت  مايلي:) على  ينص 

حصص السيدة قر يش خديجة الى)

السيد نوردين بن هاشم).



عدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0))الجريدة الرسمية   19044

الرئي�شي:) املقر  تحويل  رقم  بند 
تحويل املقر) الذي ينص على مايلي:)
)1))شارع) الرئي�شي للشركة من رقم)
حي) الى  الراشيدية  املحيط  الداخلة 

املقا مة زنقة)14)رقم)10)الريصاني)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ) بالرشيدية  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)4)8.

88(I

tachfine(compta

M2MED NEGOCE TP
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tachfine(compta
عمارة رقم 579 الطابق الثاني رقم 6 

حي الشرف مراكش
M(MED NEGOCE TP

شركة ذات مسؤلية محد دة ذات 
الشريك الوحيد  عنوان مقرها 

اإلجأماعي د ار يورغان دائرة تيديلي 
مسفيوة مراكش

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
 109347

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(0 دجنبر) (0(
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤلية 

الوحيد.)
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
تسميأها) بمخأصر  اإلقأضاء 

M(MED NEGOCE TP
غرض الشركة بإيجاز):)البناء

د ار يورغان دائرة تيديلي مسفيوة)
مراكش)40000

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 500.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)
درهم،)مقسم كالأالي:)

 5.000 محمد:) ملغاري  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم)

محمد) ملغاري  السيد  للحصة.)

 1000

األسماء) درهم.) (100 بقيمة)

الشخصية  العائلية  صفات)

ملغاري) السيد  (: الشركاء)  مواطن 

محمد

مراكش))ا)عنوانه)40000 

الشخصية األسماء.

مسيري)  العائلية  مواطن 

( محمد) ملغاري  -السيد  الشركة:)

ا)عنوانه مراكش)40000 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر) (15 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

0)0))تحت رقم)118530.

883I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE PALMS AGRITECH

SARL AU

إعالن مأعدد القرارات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE(EL(HOURIA(N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE PALMS AGRITECH SARL AU

»شركة ذات املسؤ لية املحد دة 

ذات الشريك الوحيد«

 عنوان مقرها االجأماعي: قصر 

تزكاغين تنجداد الراشيدية - 000)5 

الراشيدية املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: -.

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

))0))تم اتخاذ) 6))غشت) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

الذي) حصص:) تفويت  رقم  بند 
جميع) تفويت  مايلي:) على  ينص 
الحصص من السيد فرصاد حميد)
الى السيد جملي محارز الذي سيعين)

املسؤ 5 القانوني الوحيد للشركة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ) بالرشيدية  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)5)8.
884I

مكأب الجر دي

MOROCO IMPORT
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

مكأب الجر دي
شارع 18 نونبر رقم 4) الناضور ، 

000)6، الناضور املغرب
MOROCO IMPORT شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة)في طور 
الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي ا الد 
بوطبب الناضور 000)6 الناضور 

املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.19553

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) 5))غشت) املؤرخ في)
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 
MOROCO IMPORT)مبلغ رتسمالها)
مقرها) درهم  عنوان  (100.000
اإلجأماعي حي ا الد بوطبب الناضور)
(: الناضور املغرب نتيجة 5) (6(000

عدم تفاهم الشركاء.
  حدد مقر الأصفية ب حي ا الد)
الناضور) (6(000 الناضور) بوطبب 

املغرب.)
  عين:

غانم) العزيز  عبد  السيد)ة))
 عنوانه)ا))د ار سمار فرخانة)000)6 
الناضور املغرب كمصفي))ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)
املأعلقة بالأصفية):)حي ا الد بوطبب)

الناضور

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور بأاريخ)3))شتنبر)

))0))تحت رقم)4444.

885I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

STE TAMUDIMMO
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 فاة شريك

 cabinet el kharraz mohamed dia

eddine

 résidence al andalus av

 Mohamed(yazidi(bloc(g(apt

 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc

STE TAMUDIMMO شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الجيش امللكي اقامه الصفاء  املر ه 

الطابق األر�شي رقم 1 - 93040 

تطوان املغرب.

 فاة شريك
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1(557

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تم اإلعالم) ((0(( ماي) ((4 املؤرخ في)

جما5) عبدالحميد  الشريك  بوفاة 

الورثة) على  حصصه  الدين  توزيع 

)لرسم اإلراثة املؤرخ في)4))فبراير)
ً
تبعا

))0))بالشكل األتي):

(، ز 2يدة جما5 الدين) السيد)ة))

100)حصة.

جما5) تنور  محمد  السيد)ة))

الدين)،)00))حصة.

السيد)ة))عبدالقادر جما5 الدين)

،)300)حصة.

جما5) الزهراء) فاطمة  السيد)ة))

الدين)،)100)حصة.

(، الدين) جما5  كلثوم  السيد)ة))

100)حصة.

(، الدين) جما5  اسماء) السيد)ة))

100)حصة.

 100 (، كزناي) محمد  السيد)ة))

حصة.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (30 بأاريخ) بأطوان  االبأدائية 

))0))تحت رقم)3)19.

886I

Best Real Estate Gestion

فورست كوميرسيال استيت 

الجديدة

إعالن مأعدد القرارات

Best Real Estate Gestion

الطريق الثانوية 9)10، سيدي 

معر ف. ، 0350)، الدارالبيضاء 

املغرب

فورست كوميرسيا5 اسأيت 

الجديدة »شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة ذات الشريك الوحيد«

 عنوان مقرها االجأماعي: 6) زنقة 

ايفران حي السالم سيا5 حي الحسني 

- 80)0) الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.159457

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

تم اتخاذ) ((0(( يونيو) (30 املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

مسيرا) يعقوبي  عمر  السيد  تعيين 

اسأقالة) قبو5  بعد  للشركة  جديدا 

املسير السابق

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

مالئمة القانون األسا�شي للشركة)

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

بند رقم)1)الى)6):)الذي ينص على)

مايلي:)مالئمة القانون األسا�شي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)9345).

887I

CAP MONDIAL COMPTA

JIMENA IMMO
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

CAP MONDIAL COMPTA

) شارع يعقوب املنصور الطابق 

اال 5 رقم 1 - 90000 طنجة املغرب

JIMENA IMMO شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي ) شارع 

يعقوب املنصور الطابق اال 5 رقم 

1 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1(4(81

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( فبراير) (07

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.JIMENA IMMO

تر يج) بإيجاز:) الشركة  غرض 

شراء) 2يع) (، عام) بشكل  العقارات 

 تأجير

ممألكات مأنقلة.

))شارع) (: عنوان املقر االجأماعي) (

يعقوب املنصور الطابق اال 5 رقم)1 

- 90000)طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 34 (: الأليدي) العالي  السيد عبد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة.

السيد عبد االله ايدار):)33)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة.

السيد الطاهر الشوح):)33)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة.

 34 (: الأليدي) العالي  السيد عبد 

بقيمة)1.000)درهم.

السيد عبد االله ايدار):)33)بقيمة)
1.000)درهم.

السيد الطاهر الشوح):)33)بقيمة)
1.000)درهم.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

الأليدي) العالي  عبد  السيد 
تطوان) طريق  النزاهة  حي  عنوانه)ا))
طنجة) (90000  (5 املقري رقم) منزه 

املغرب.
السيد عبد االله ايدار عنوانه)ا))

اسبانيا)949)غواداالخارا اسبانيا.
عنوانه)ا)) الشوح  الطاهر  السيد 

اسبانيا)8919))مدريد اسبانيا.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
الأليدي) العالي  عبد  السيد 
تطوان) طريق  النزاهة  حي  عنوانه)ا))
طنجة) (90000  (5 املقري رقم) منزه 

طنجة
السيد عبد االله ايدار عنوانه)ا))

اسبانيا)949)غواداالخارا اسبانيا
عنوانه)ا)) الشوح  الطاهر  السيد 

اسبانيا)8919))مدريد اسبانيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (07 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)50693).
888I

NORD SUD MANAGEMENT

SOEREN
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NORD SUD MANAGEMENT
سونتردافيرا-بيزنيس القطعة ب 43 
مكأب رقم 15 املنطقة الصناعية، 

90000، طنجة املغرب
SOEREN شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد
 C/o عنوان مقرها اإلجأماعي 
 Centre(d’affaires(Ebusiness

 Ilot 43B - 90000 0(-Espace A9
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1307(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (09

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.SOEREN

:) حدة) بإيجاز) الشركة  غرض 

صيانة اآلالت  املعدات الصناعية.

 C/o (: االجأماعي) املقر  عنوان 

 Centre( d’affaires( Ebusiness

 Espace A9-0( Ilot 43B - 90000

طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 50.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:

سيلفا) دا  كارلوس  جوا   السيد 

 500 بقيمة) حصة  (100 (: غيماريز)

درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

سيلفا) دا  كارلوس  جوا   السيد 

 90000 طنجة) عنوانه)ا)) غيماريز 

طنجة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

سيلفا) دا  كارلوس  جوا   السيد 

 90000 طنجة) عنوانه)ا)) غيماريز 

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((( بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)57647).

889I
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cabinet el kharraz mohamed dia eddine

 STE TAMUDIMMO
LILISKAN

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
 فاة شريك

 cabinet el kharraz mohamed dia

eddine

 résidence al andalus av

 Mohamed(yazidi(bloc(g(apt

 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc

 STE TAMUDIMMO LILISKAN

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الجيش امللكي اقامه الصفاء  املر ه 

الطابق األر�شي رقم 1 - 93040 

تطوان املغرب.

 فاة شريك
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.18157

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تم اإلعالم) ((0(( ماي) ((4 املؤرخ في)

جما5) عبدالحميد  الشريك  بوفاة 

الورثة) على  حصصه  الدين  توزيع 

)لرسم اإلراثة املؤرخ في)4))فبراير)
ً
تبعا

))0))بالشكل األتي):

(، ز 2يدة جما5 الدين) السيد)ة))

100)حصة.

جما5) تنور  محمد  السيد)ة))

الدين)،)00))حصة.

السيد)ة))عبدالقادر جما5 الدين)

،)300)حصة.

جما5) الزهراء) فاطمة  السيد)ة))

الدين)،)100)حصة.

(، الدين) جما5  كلثوم  السيد)ة))

100)حصة.

(، الدين) جما5  اسماء) السيد)ة))

100)حصة.

 100 (، كزناي) محمد  السيد)ة))

حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (30 بأاريخ) بأطوان  االبأدائية 

))0))تحت رقم)))19.

890I

Valoris Partners

XPERSHORE
إعالن مأعدد القرارات

Valoris Partners
 Bureau(N°14, 3ème(étage,

 immeuble(soft(city(oasis, 2 et
 4 rue(Abou(Dhabi ، 20410،

casablanca maroc
XPERSHORE »شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة«
 عنوان مقرها االجأماعي: )  4 زنقة 

تبو ظبي، الطابق الثالت، مكأب 
رقم 18، حي الوازيز الدارالبيضاء. - 

0410) الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.379391

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
تم اتخاذ) ((0(( 06)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 7 تغيير املقر اإلجأماعي للشركة من)
زنقة سبأة رامي الطابق الثاني مكأب)
رقم)8)الدارالبيضاء)إلى))) 4)زنقة تبو)
ظبي،)الطابق الثالت،)مكأب رقم)18،)

حي الوازيز الدارالبيضاء.)
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
لشركة) اإلجأماعي  الغرض  توسيع 

 XPERSHORE
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
يوسف) السيد  (: املسييرين) اسأقالة 

 اعزيز  السيد تسامة بقا5
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
كمسير) محمد  اعزيز  السيد  تعيين 

جديد للشركة
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام األسا�شي للشركة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

الغرض اإلجأماعي للشركة
بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

املقر اإلجأماعي للشركة
على) ينص  الذي  (:19 رقم) بند 

مايلي:)تسيير الشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839558.

891I

AKM CARACOLES

FLOW BUSINESS
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AKM CARACOLES

 Tghat 541 Rte(Meknes(Fes ،

30100، FEs(maroc

FLOW BUSINESS شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 344 ب 

تجزئة رياض الليمون طريق مكناس 

الطابق الثاني - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

73915

 05 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( شتنبر)

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 FLOW(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.BUSINESS

البرمجة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الكمبيوتر)  االستشارات  تنشطة 

األخرى.

ب) (344 (: عنوان املقر االجأماعي)

تجزئة رياض الليمون طريق مكناس)

الطابق الثاني)-)30000)فاس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:

السيدة تميمة بريدة):)100)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بريدة  تميمة  السيدة 
68)بوسكورة) تجزئة ارمل لهال5 رقم)

0000))الدارالبيضاء)املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بريدة  تميمة  السيدة 
68)بوسكورة) تجزئة ارمل لهال5 رقم)

0000))الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((( بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)5017.

89(I

FIDUINVEST

ECOVATEX
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تعيين مسير جديد للشركة

FIDUINVEST
 AVENUE TANTAN RESIDENCE
 SOULAIMANE 1B(ETAGE 1 N°
 15 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
ECOVATEX شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي املنطقة 
الصناعية تجزئة رقم 109 طريق 
مارتيل - 93000 تطوان املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(88(1
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تم تعيين) )1)شتنبر) املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))اكلود)
لبطاقة) الحامل  الجنسية  مغربي 
 S7346(5 رقم) الوطنية  الأعريف 

يوسف كمسير  حيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((9 االبأدائية بأطوان بأاريخ)

))0))تحت رقم)3)7).

893I
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c prof

SHAIMI CAR SARL AU
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

c prof

 secteur 5 hay(salam(rue(el(hajab

n 240 sale ، 11000، sale(maroc

shaimi car sarl au شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي مأجر بحي 

السالم قطاع )1 رقم 99 سال - 

11000 سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

36353

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى 

القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) ((3

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 shaimi(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.car sarl au

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بد ن سائق.

مأجر) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

99)سال)-) )1)رقم) بحي السالم قطاع)

11000)سال املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1000 (: السحيمي) الغالي  السيد 

بقيمة)100)درهم.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد الغالي السحيمي عنوانه)ا))

سال) (713 رقم) (3 حي السالم سكأور)

11000)سال املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد الغالي السحيمي عنوانه)ا))

سال) (713 رقم) (3 حي السالم سكأور)

11000)سال املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (0( بأاريخ) بسال  االبأدائية 

))0))تحت رقم)39378.

894I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE OB IRRIGATION SARL

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

رفع رتسما5 الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE(EL(HOURIA(N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE OB IRRIGATION SARL

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي قصر ايت 

خليفة الخنك الراشيدية - 000)5 

الراشيدية املغرب.

رفع رتسما5 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري -.

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تم) ((0(( شتنبر) ((8 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما5  رفع 

من) تي  درهم«) (1.900.000»

 (.000.000« إلى) درهم«) (100.000»

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية ت  عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بأاريخ) بالرشيدية  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)830.

895I

اعالنات الشركات

GALILEO STRATEGIES

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

 GALILEO STRATEGIES شركة

ش.م.م 

تأسيس شركة

في) محرر  عرفي  عقد  بموجب 

تم) (، ((0(( شتنبر) بأاريخ7)) اكادير 

إنشاء)القانون األسا�شي لشركة ذات)

هي) محد دة  البيانات  مسؤ لية 

 GALILEO -)االسم:) على النحو الأالي)

 .STRATEGIES

تكاديرت) االجأماعي:د ار  املقر 

نعبد  دراركة اكادير نشاط الشركة):)

ادارة عالقات العمالء.

تم تحديد مدة الشركة في) املدة:)

99)عاما ابأداء)من تاريخ تأسيسها.)

االجأماعي:) الرتسما5 

درهم) تلف  )100.000٫00)مائة 

حصة) ((1000( تلف) على  مقسمة 

للحصة) درهم  بمائة  اجأماعية 

تنسب إلى كل شريك بما يتناسب مع)

لوكا) السيد:) يلي  اشتراكاته  هي كما 

فرانسشيني))))500)حصة اجأماعية)

)500))حصة)  السيد كابوزا ريكارد )

اجأماعية.)

فرانسشيني) لوكا  السيد:) التسيير 

مسيرين) ريكارد   كابوزا   السيد 

محد دة.) غير  ملدة  منفصل  بأوقيع 

ينايرإلى31  (1 من) السنة االجأماعية:)

دجنبر.)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بأاريخ) باكادير  الأجارية 

شتنبر))0))تحت رقم)9)1186 

الأجاري) بالسجل  التسجيل  رقم 

هو):)53017.

896I

GESTION ALJANOUB

ABS GENERAL
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB

زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم 

) الطابق الثالث العيون ، 70000، 

العيون املغرب

ABS GENERAL شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 70 

حي الوحدة ) الطابق اال 5 الشقة 
رقم 3 العيون - 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

43173

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((8

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 ABS (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.GENERAL

الصباغة) (: غرض الشركة بإيجاز)

(، الهندسة املدنية) (، تعما5 البناء) (،

النجارة) (، الكهر2ائية) األعما5  جميع 

،)امليكانيك)،)نقل البضائع نيابة عن)

(، االسأيراد) (، عامة) تجارة  (، الغير)

الأصدير....

عنوان املقر االجأماعي):)تجزئة)70 

الطابق اال 5 الشقة) (( الوحدة) حي 
العيون) (70000 (- العيون) (3 رقم)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
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 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: الورديغي) السيد خاليد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد خاليد الورديغي عنوانه)ا))

حي ا الد سيدي شنان بلوك)))الزنقة)
)))رقم)0))الفقيه بن صالح)00)3) 

الفقيه بن صالح املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد خاليد الورديغي عنوانه)ا))

حي ا الد سيدي شنان بلوك)))الزنقة)
)))رقم)0))الفقيه بن صالح)00)3) 

الفقيه بن صالح املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((9 االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)))0)/898).

897I

ائأمانية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد

 SOCIETE ZERHOUNE شركة

CITY
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائأمانية حكيم الرجواني ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد

شارع محمد الزرقطوني درب11 رقم 

16 حي السالم  يسالن مكناس ، 

50080، مكناس املغرب

 SOCIETE ZERHOUNE شركة

CITY شركة ذات مسؤ لية محد دة 

ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي املحل 
رقم 1، عين فكرة، موالي ادريس 

زرهون، مكناس. - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

57(87

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (19

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.SOCIETE ZERHOUNE CITY

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األموا5.

عنوان املقر االجأماعي):)املحل رقم)

1،)عين فكرة،)موالي ادريس زرهون،)

مكناس.)-)50000)مكناس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد النيش اسعيد):)100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اسعيد  النيش  السيد 

حي الحفرة الدرازات)،)درب كرين رقم)

01،)موالي ادريس زرهون)،)مكناس.)

50000)مكناس املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) اسعيد  النيش  السيد 

حي الحفرة الدرازات)،)درب كرين رقم)

01،)موالي ادريس زرهون)،)مكناس.)

50000)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((9 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم)538).

898I

LMT AUDITING

 AE IMMIGRATION ET

CONSEILS
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LMT AUDITING

 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،

20000، CASABLANCA(MAROC

 AE IMMIGRATION ET

CONSEILS شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 

سفير تجزئة )FO86 الطابق 3 رقم 

8 ، زا ية شارع حسن األ 5  شارع 

خالد بن الوليد ، - 0000 تغادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

53003

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((1

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 AE (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.IMMIGRATION ET CONSEILS

غرض الشركة بإيجاز):)االستشارة)

في مجا5 الهجرة الى كندا.

عمارة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
سفير تجزئة))FO86)الطابق)3)رقم)8 
،)زا ية شارع حسن األ 5  شارع خالد)

بن الوليد)،)-)0000)تغادير املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد عبد الغني الحاف�شي):)100 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

الحاف�شي) الغني  عبد  السيد 

 DUFRESNE 0000 1865((عنوانه)ا

مونتريا5 كندا.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

الحاف�شي) الغني  عبد  السيد 

 DUFRESNE 0000 1865((عنوانه)ا

مونتريا5 كندا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((8 بأاريخ) باكادير  الأجارية 

))0))تحت رقم))11861.

899I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

H.B.S3
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

399 الطابق ) مكأب 5 تجزئة جنة 

الزيأون 1 بنسودة فاس ، 30000، 

فاس املغرب

H.B.S3 شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي الشقة 

رقم ) العمارة 86 تجزئة دليلة 1 ج 

الضحى ز اغة فاس - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

73947

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((1

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
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عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
.H.B.S3(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

غرض الشركة بإيجاز):)الأجارة)
بيع املواد الغذائية بما فيها اللحوم)

 االسماك بالجملة.
الشقة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
ج) (1 تجزئة دليلة) (86 العمارة) (( رقم)
فاس) (30000 (- الضحى ز اغة فاس)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 333 (: السيد سعيد بوتشكضين)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
333)حصة) (: السيد ابراهيم عبو)

بقيمة)100)درهم للحصة.
 334 (: بنياسين) حسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
بوتشكضين) سعيد  السيد 
زنقة) (31 الكرامة) شارع  عنوانه)ا))
فاس) (30000 فاس) الصقر الزهور1)

املغرب.
عنوانه)ا)) عبو  ابراهيم  السيد 
فاس) (1 الزهور) شارع  هران  ((13

30000)فاس املغرب.
السيد حسن بنياسين عنوانه)ا))
دليلة) تجزئة  (86 عمارة) (( الشقة)
فاس) ز اغة  الضحى  مجموعة  (1

30000)فاس املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
بوتشكضين) سعيد  السيد 
زنقة) (31 الكرامة) شارع  عنوانه)ا))
فاس) (30000 فاس) الصقر الزهور1)

املغرب
عنوانه)ا)) عبو  ابراهيم  السيد 
فاس) (1 الزهور) شارع  هران  ((13

30000)فاس املغرب
السيد حسن بنياسين عنوانه)ا))
دليلة) تجزئة  (86 عمارة) (( الشقة)
فاس) ز اغة  الضحى  مجموعة  (1

30000)فاس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((6 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم))394.

900I

KAMAR BENOUNA

 AUDIT ET DIAGNOSTIC

 MAROC

ش م م
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC

 AUDIT ET DIAGNOSTIC

MAROC ش م م شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 7 اقامة 
رامي زنقة سبأة الطابق الثاني 

مكأب رقم 8 الدارالبيضاء 0100) 

الداراليضاء املرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(64569

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((01( يوليوز) (16

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 AUDIT(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

 ET DIAGNOSTIC MAROC 

ش م م.

موضوع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة هو الأخزين)

الشركات) جميع  في  املشاركة  (-

املالية الصناعية  الأجارية)

املشاركات) ادارة  تنضيم  (-

املدكورة)

الهيئات) جميع  في  املساعدة  (-

االدارية للشركات املدكورة.

العقارية) القيم  جميع  ادارة  (-
عن) الصادرة  ا   للأحويل  القايلة 

االشخاص املعنيين)
.-

اقامة) (7 (: عنوان املقر االجأماعي)
الثاني) الطابق  سبأة  زنقة  رامي 
 (0100 الدارالبيضاء) (8 رقم) مكأب 

الداراليضاء)املرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:
بقيمة) (75 (: كريم) نسيم  السيد 

100)درهم.
الشركة)A ET D MAROC)شم م)
 100 بقيمة) ((5 (: دات مساهم  حيد)

درهم.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
 86 السيد نسيم كريم عنوانه)ا))
 (0(70 تجزئة السالمة حي فلوريدا)

الدارالبيضاء)املغرب.
A ET D MAROC)ش م) الشركة)
م دات مساهم  حيد عنوانه)ا))14) 
 (0(10 الهناء) حي  سينا  ابن  شارع 

الدارالبيضاء)املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
 86 السيد نسيم كريم عنوانه)ا))
 (0(70 تجزئة السالمة حي فلوريدا)

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

غشت))01))تحت رقم)504980.
901I

mohammedia accounting

N&P INDUSTRIE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

mohammedia accounting
 HASSANIA EXT BD MOKHTAR
 SOUSSI(N° 2 ETG 1، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
N&P(INDUSTRIE شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 71) زنقة 

17 حي الحسنية شارع املقا مة 

املحمدية - 0800) املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(8509

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) ((4

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 N&P (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.INDUSTRIE

ع) ُمصِنّ (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصحة) منأجات  تسمدة   توزيع 

النباتية.

 (71 (: االجأماعي) املقر  عنوان 

17)حي الحسنية شارع املقا مة) زنقة)

املحمدية)-)0800))املحمدية املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد حسن رفيق):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) رفيق  حسن  السيد 

إقامة ادن بارك عمارة 5 شقة رقم)3 

املحمدية)0800))املحمدية املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) رفيق  حسن  السيدة 

إقامة ادن بارك عمارة 5 شقة رقم)

3)املحمدية)0800))املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية باملحمدية بأاريخ)06)يونيو)

))0))تحت رقم)1731.

90(I
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KAMAR BENOUNA

 AUDIT ET DIAGNOSTIC
MAROC ش م م
إعالن مأعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
 AUDIT ET DIAGNOSTIC

MAROC ش م م »شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة«

 عنوان مقرها االجأماعي: 7 اقامة 
رامي زنقة سبأة الطابق الثاني 

مكأب رقم 8 - 0100) الدارالبيضاء 
املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.(64569
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
تم اتخاذ) ((016 30)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
قرر الجمع العام الزيادة في راسما5)
من)10.000)درهم الى)50.000)درهم)

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
ثم قبو5 شريك جديد مع تغيير البند)

الواحد  السادس من القوانين)
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

راسما5
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

تكأو2ر)016))تحت رقم)615164.
903I

EXPACT PARTNERS

 MOROCCO SAFETY
INDUSTRIES (MSI(

إعالن مأعدد القرارات

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD(ANFA, 4ème (01
 ETAGE, RACINE(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(Maroc
 MOROCCO SAFETY

INDUSTRIES (MSI) »شركة 
املساهمة«

 عنوان مقرها االجأماعي: املنطقة 
الصناعية الجنو2ية مجمع رقم 16 - 

8810) املحمدية املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.19859

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
))0))تم اتخاذ) 08)غشت) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

توسيع نشاط شركة
على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 
من) شركة  املا5  رتس  زيادة  مايلي:)
 3.000.000 إلى) درهم  (1.600.000

درهم
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
بقيمة) حصة  احدة  تفويت  مايلي:)
100)درهم من طرف مهدي املو2اركي)

لصالح عمر املو2اركي,)
على) ينص  الذي  (:4 رقم) قرار 
بقيمة) حصة  احدة  تفويت  مايلي:)
100)درهم من طرف مهدي املو2اركي)

لصالح صوفيا الصفريوي,
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
 100 بقيمة) حصة  احدة  تفويت 
درهم من طرف رضا اسماعيلي علوي)
لصالح صالح الدين توفيق اسماعيلي)

علوي,
على) ينص  الذي  (:6 رقم) قرار 
بقيمة) حصة  احدة  تفويت  مايلي:)
100)درهم من طرف رضا اسماعيلي)

لصالح شهرزاد فنكراش.
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
غرض) إلى  الأالية  األنشطة  إضافة 
الشركة:)استشارات في تنظمة  2رامج)
استشارات في تكنولوجيا) الكمبيوتر,)
الرقمي,دعم) املعلومات  الأحو5 
االستشارات،) الرقمي,) الأحو5 
الهندسة،) الأدقيق،) الدراسات،)
مجا5) في  القطاعات  مأعدد  تكوين 
األمن السيبراني الصناعي لأكنولوجيا)

الرقابة) االستشارات  (, املعلومات)

 الأدقيق في األمن)/)السالمة)/)األمن)

تطوير حلو5 املراقبة عن) السيبراني,)

بعد باسأخدام الذكاء)االصطناعي.

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
زيادة رتس املا5 من)1.600.000)درهم)

طريق) عن  درهم  ((.600.000 إلى)

 (.600.000 الأحفظات  من) إدراج 

طريق) عن  درهم  (3.000.000 إلى)

للشركاء) الجارية  الحسابات  تحويل 

إلى رتس ما5.)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

كالأالي:عمر) هم  الشركاء) تسماء)

صالح) الصفريوي,) صوفيا  املو2اركي,)

علوي,) اسماعيلي  توفيق  الدين 

شهرزاد فنكراش.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ) باملحمدية  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)104).

904I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

ANNAMAE ASSURANCES
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-

AU

ص.ب : 895 مكناس ، 50000، 

مكناس املغرب

 ANNAMAE ASSURANCES

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 1 

الطابق 1 شارع تار دانت - 50000 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

56071

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(0 شتنبر) (01

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.ANNAMAE ASSURANCES

:) سيط) بإيجاز) الشركة  غرض 

الأأمين.

 1 عمارة) (: عنوان املقر االجأماعي)

 50000 (- شارع تار دانت) (1 الطابق)

مكناس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: قد ر) بن  حماد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد حماد بن قد ر عنوانه)ا))
رقم)41)زنقة ايريس املنظر الجميل م)

ج)50000)مكناس املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد حماد بن قد ر عنوانه)ا))
رقم)41)زنقة ايريس املنظر الجميل م)

ج)50000)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تبريل) ((8 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم)1646.

905I

GESTION ALJANOUB

 SOCIETE AGRICOLE« 
JRAIFIA : » S.A.J

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم 

) الطابق الثالث العيون ، 70000، 

العيون املغرب

 SOCIETE AGRICOLE JRAIFIA« 

S.A.J « : شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي موالي 

الحسن شارع املحجوب  لد الراحة 

بوجد ر - 71000 بوجد ر املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

43147

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((6

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

 SOCIETE AGRICOLE JRAIFIA :»

. »(S.A.J

اسأيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنأجات  املعدات) جميع  تصدير  (,

(, الزراعية) الصناعية  (, الزراعية)

,)اسأغال5 تي محطة) تأجير) (, تركيب)

تعبئة),)نقل البضائع نيابة عن الغير),)

تعما5 مأعددة  تجارة عامة....

عنوان املقر االجأماعي):)حي موالي)

الحسن شارع املحجوب  لد الراحة)

بوجد ر)-)71000)بوجد ر املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: السيد شيخ احمد  ادبدا)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (500 (: السيد احمد خيار)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

ادبدا) احمد   شيخ  السيد 

رقم) الثاني  الحسن  شارع  عنوانه)ا))

3))بوجد ر)71000)بوجد ر املغرب.

عنوانه)ا)) خيار  احمد  السيد 
بوجد ر) مدريد  زنقة  مريم  اللة  حي 

71000)بوجد ر املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

ادبدا) احمد   شيخ  السيد 

رقم) الثاني  الحسن  شارع  عنوانه)ا))

3))بوجد ر)71000)بوجد ر املغرب.

عنوانه)ا)) خيار  احمد  السيد 

بوجد ر) مدريد  زنقة  مريم  اللة  حي 

71000)بوجد ر املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((8 االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)))0)/880).

906I

FINAUDIT

ECOLE OMAR AL IMAM
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 فاة شريك

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

ECOLE OMAR AL IMAM شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 

47)،عبدالحميد بن بديس،عين 

السبع الدار البيضاء - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.

 فاة شريك
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(06949

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

املؤرخ في)0))يوليوز)))0))تم اإلعالم)

تعيس  توزيع) عمر  الشريك  بوفاة 

لرسم) (
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (018 يناير) (14 في) املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي):

السيد)ة))ر2يعة تعيس)،)4)حصة.

 4 (، تعيس) فاطمة  السيد)ة))

حصة.

السيد)ة))مليكة تعيس)،)4)حصة.

السيد)ة))سلطانة آيت سعيد)،)7 

حصة.

السيد)ة))محمد اعيس)،)9)حصة.

 4 (، اعيس) خديجة  السيد)ة))

حصة.

السيد)ة))محمد اعيس)،)9)حصة.

 9 (، اعيس) ابراهيم  السيد)ة))

حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم))83950.

907I

FINAUDIT

AYA ACHAM
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
AYA ACHAM شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي رحمة 
نخيل FB(/M6،عمارة 1،رقم 

4،رحمة الدارالبيضاء الدار البيضا 
0000) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
5568(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((8
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 AYA (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.ACHAM
غرض الشركة بإيجاز):)-الوجبات)

السريعة  جميع تنواع املطاعم)؛
في) الشاي  املشر 2ات  غرفة  (-

املوقع.
رحمة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
1،رقم) FB(/M6،عمارة) نخيل)
البيضا) الدار  الدارالبيضاء) 4،رحمة 

0000))الدار البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99سنة محد دة سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد نبيل العز ):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

بقيمة) (1000 (: السيد نبيل العز )

100)درهم.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) العز   نبيل  السيد 

اليسرمجموعة)40،عمارة)96)الطابق)

البيضاء) ح  ح  االلفة  (14 الشقة) ((

0000))الدار البيضاء)املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) العز   نبيل  السيد 

اليسرمجموعة)40،عمارة)96)الطابق)

البيضاء) ح  ح  االلفة  (14 الشقة) ((

0000))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839366.

908I

AL HISBA FISC 

ALHAMERIA
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55 2EME(ETAGE

N° 6 SIDI(BERNOUSSI-

 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC

ALHAMERIA شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 7 

الرقم 5 الطابق الثاني شقة رقم 4 

السعادة سيدي البرنو�شي - 0600) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556797
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (16
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.ALHAMERIA
:)-االنعاش) غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
 7 زنقة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 4 الطابق الثاني شقة رقم) (5 الرقم)
 (0600 (- السعادة سيدي البرنو�شي)

الدار البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
السيد كونتي جال5):)1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) جال5  كونتي  السيد 

اسبانيا)04460)امليريا اسبانيا.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) جال5  كونتي  السيد 

اسبانيا)04460)امليريا اسبانيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839345.
909I

DIZAMOUR SARL

DIZAMOUR - SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

DIZAMOUR SARL
5 زنقة ديكسمود الطابق 1 

بنجدية الدارالبيضاء، 0)01)، 
الدارالبيضاء املغرب

DIZAMOUR - SARL شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 5 زنقة 
ديكسمود الطابق 1 بنجدية - 
0)01) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
556641

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (19
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.DIZAMOUR - SARL
مقا 5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

زراعة ت  صيانه الحدائق.
زنقة) (5 (: االجأماعي) املقر  عنوان 
(- بنجدية) (1 الطابق) ديكسمود 

0)01))الدارالبيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:
حصة) (50 (: السيدة كوثر طاليبي)

بقيمة)100)درهم للحصة.
السيدة لو2نى بودريقة):)50)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) طاليبي  كوثر  السيدة 
حي النسيم م س)9)عمارة)11)رقم)11 

0650))املحمدية املغرب.
السيدة لو2نى بودريقة عنوانه)ا))
دحمان) سيدي  الطلبة  اكادير  د ار 

83000)تار دانت املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) طاليبي  كوثر  السيدة 
حي النسيم م س)9)عمارة)11)رقم)11 

0650))املحمدية املغرب
السيدة لو2نى بودريقة عنوانه)ا))
دحمان) سيدي  الطلبة  اكادير  د ار 

83000)تار دانت املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)89)839.

910I

mohammed boumzebra

NEON MOTO SPORT
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH

 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

NEON MOTO SPORT شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي مراب 

الرقم )8 تجزئة خالد ) - 00)3) 

الفقيه بن صالح املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.4733

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

))0))تقرر حل) 1))شتنبر) املؤرخ في)

املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 

مبلغ) (NEON MOTO SPORT

رتسمالها)100.000,00)درهم  عنوان)

 8( الرقم) مراب  اإلجأماعي  مقرها 

الفقيه بن) ((3(00  -  ( تجزئة خالد)

اسباب) (: (5 نتيجة  املغرب  صالح 

اقأصاية،) كذلك بسبب نوفيد)19.

مراب) ب  الأصفية  مقر  حدد    

 (3(00  -  ( تجزئة خالد) (8( الرقم)

الفقيه بن صالح املغرب.)

  عين:

السيد)ة))طارق خلفي  عنوانه)ا))

 135 الرقم) (15 بلوك) الزهور  حي 

املغرب) صالح  بن  الفقيه  ((3(00

كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ) بن صالح  بالفقيه  االبأدائية 

6))شتنبر)))0))تحت رقم)33).

911I

)املركز الجهوي لالستثمار بالناظور

صوصييتي ج.ر.س.ش. صارل
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار بالناظور
شارع الزرقطوني ، 000)6، الناظور 

املغرب

صوصييتي ج.ر.س.ش. صار5 شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 580 شارع 

املسيرة الطابق الثاني الشقة رقم 3 - 

الناظور - 000)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 (46(3

في) مؤرخ  حر  عقد   بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((1

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

صوصييتي ج.ر.س.ش.)صار5.

االشغا5) (: غرض الشركة بإيجاز)

املخألفة ا  البناء.

 580 (: االجأماعي) املقر  عنوان 

الشقة) الثاني  الطابق  املسيرة  شارع 
الناظور) (6(000 (- الناظور) (- (3 رقم)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد خالد الجز لي):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: السيد عبد السالم ا مهرة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
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الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الجز لي  خالد  السيد 
الشريف) علي  موالي  تجزئة  (513

تا ريرت)65800)تا ريرت املغرب.
ا مهرة) السالم  عبد  السيد 
بلوك) الناظور  سكأور  عنوانه)ا))
 6(70( الناظور) بوعرك سلوان  (13

الناظور املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الجز لي  خالد  السيد 
الشريف) علي  موالي  تجزئة  (513

تا ريرت)65800)تا ريرت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور بأاريخ))))شتنبر)

))0))تحت رقم)98)3.

91(I

HI GEST SARL AU

MYQIZOU SARL AU
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HI GEST SARL AU
رقم 13 حي الرجا فاهلل النخيل 

الشمالي ، 40060، مراكش املغرب
MYQIZOU SARL AU شركة ذات 

مسؤ لية محد دة
 ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار تيت 
عمر ستي فاظمة ت كايمدن تحنا ت 

الحوز - )30)4 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1(8715

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( تبريل) (16
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.MYQIZOU SARL AU

تشغا5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)املخألفة  الأجارة العامة.

:)د ار تيت) عنوان املقر االجأماعي)

عمر ستي فاظمة ت كايمدن تحنا ت)

الحوز)-))30)4)مراكش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: مصطفى) اكز   السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مصطفى  اكز   السيد 

د ار تيت عمر ستي فاظمة ت كايمدن)

مراكش) (4(30( الحوز) تحنا ت 

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مصطفى  اكز   السيد 

د ار تيت عمر ستي فاظمة ت كايمدن)

مراكش) (4(30( الحوز) تحنا ت 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((8 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139157.

913I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

ABEILLE VERTE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

399 الطابق ) مكأب 5 تجزئة جنة 

الزيأون 1 بنسودة فاس ، 30000، 

فاس املغرب

ABEILLE VERTE شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

)في طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار 
ايت علي بو2كر جماعة بأيت عين 

توجطات مكناس - 50000 مكناس 
املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.38(53
الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
))0))تقرر حل) 01)شتنبر) املؤرخ في)
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 
رتسمالها) مبلغ  (ABEILLE VERTE
مقرها) درهم  عنوان  (100.000
بو2كر) علي  ايت  د ار  اإلجأماعي 
جماعة بأيت عين توجطات مكناس)
(: مكناس املغرب نتيجة 5) (50000  -

النشاط مأوقف منذ سنة)014).
د ار) ب  الأصفية  مقر  حدد    
عين) بأيت  جماعة  بو2كر  علي  ايت 
مكناس) (50000 (- توجطات مكناس)

املغرب.)
  عين:

بوهرا ة) خالد  السيد)ة))
 عنوانه)ا))فاس)30000)فاس املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((7 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم)877.

914I

MUEBLES RIO SARL

MUEBLES RIO SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

MUEBLES RIO SARL
497 بلوك س الشطر الثاني مدينة 
الوحدة ، 70000، العيون املغرب

MUEBLES RIO SARL شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 497 بلوك 
س الشطر الثاني مدينة الوحدة - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

43133

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (((

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.MUEBLES RIO SARL

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

املطابخ،صناعة) تركيب  تثبيت 

االثاث،الأصميم  ديكور)

د) ا سأير ال ا ، ة ر تجا ، خلي ا لد ا

 الأصدير..

عنوان املقر االجأماعي):)497)بلوك)

(- الوحدة) مدينة  الثاني  الشطر  س 

70000)العيون املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

الأقي) سيدي  الشريف  السيد 

درهم) (100 حصة بقيمة) (500 (: هللا)

للحصة.

 500 (: الشيخ) بابا  اهل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد الشريف سيدي الأقي هللا)
العيون) (0( 335)حي االمل) عنوانه)ا))

70030)العيون املغرب.

السيد اهل بابا الشيخ عنوانه)ا))

 74004 الكركرات) الحد دي  املركز 

ا سرد املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد الشريف سيدي الأقي هللا)
العيون) (0( 335)حي االمل) عنوانه)ا))

70030)العيون املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((8 االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)))/871).

915I

c prof

BASSAMPRINT
شركة ذات مسؤ لية محد دة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

c prof
 secteur 5 hay(salam(rue(el(hajab
n 240 sale ، 11000، sale(maroc

bassamprint شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي مأجر حي 
السالم سكأور 4 رقم 958سال - 

11000 سال املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
36787

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (11
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.bassamprint
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
سريعة؛خدمات) مطبعة؛نسخ 
املعدات) إلكتر نية؛بيع 
املكأبية  تكنولوجيا)  اللوازم 

املعلومات؛الرسوم البيانية.
مأجر) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
958سال)-) 4)رقم) حي السالم سكأور)

11000)سال املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1000 (: ميسور) بسام  السيدة 

بقيمة)100)درهم.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) ميسور  بسام  السيد 
1669سال) 4رقم) قطاع) السالم  حي 

11000)سال املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ميسور  بسام  السيد 
1669سال) 4رقم) قطاع) السالم  حي 

11000)سال املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((6 بأاريخ) بسال  االبأدائية 

))0))تحت رقم)39680.

916I

COFIJUCE

MAYA INVESTMENT
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COFIJUCE

 RUE ALLAL BENABDELLAH 106

 CASABLANCA ، 25000،

CASABLANCA MAROC

MAYA INVESTMENT شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 46 شارع 

الزرقطوني، الطابق ) رقم 6 - 

0000) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556661

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (13

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 MAYA(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.INVESTMENT
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املنأوجات  اسأغال5) جميع   شراء)

العقارات.
 46 (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 - 6 ))رقم) شارع الزرقطوني،)الطابق)

0000))الدار البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
1.000)حصة) (: السيدة بشا مريم)

بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
 10 مريم عنوانه)ا)) بشا  السيدة 
محمد) شارع  الجميلة  عمارة سوس 

الخامس)80000)اكادير املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
 10 مريم عنوانه)ا)) بشا  السيدة 
محمد) شارع  الجميلة  عمارة سوس 

الخامس)80000)اكادير اكادير
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839080.
917I

NORD SUD MANAGEMENT

DIGIT EASY ERP
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NORD SUD MANAGEMENT
سونتردافيرا-بيزنيس القطعة ب 43 
مكأب رقم 15 املنطقة الصناعية، 

90000، طنجة املغرب
DIGIT EASY ERP شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 C/o عنوان مقرها اإلجأماعي 
 Centre(d’affaires(Ebusiness

 Ilot 43B - 90000 5(-Espace A9
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

130719

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (13

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 DIGIT (: اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها)

.EASY ERP

:) حدة) بإيجاز) الشركة  غرض 

خدمات الحاسوب  البرمجة  تطوير)

البرمجيات.

 C/o (: االجأماعي) املقر  عنوان 

 Centre( d’affaires( Ebusiness

 Espace A9-5( Ilot 43B - 90000

طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 50.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:

 100 (: إلفيموف) سيرجي  السيد 

حصة بقيمة)500)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد سيرجي إلفيموف عنوانه)ا))

طنجة)90000)طنجة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد سيرجي إلفيموف عنوانه)ا))

طنجة)90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((( بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)57646).

918I
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Conseco Africa

JACK LASTAZ
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Conseco Africa

 Rue(El(Yarmouke(RDC(N°1 ، 4

20050، CASABLANCA(MAROC

JACK LASTAZ شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي 410 شارع 

الزرقطوني اقامة حامد.شقة 1 - 

0000) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.4573(7

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

))0))تقرر حل) 31)غشت) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)

 JACK LASTAZ الوحيد) الشريك 

درهم) (10.000 رتسمالها) مبلغ 

410)شارع)  عنوان مقرها اإلجأماعي)

 -  1 حامد.شقة) اقامة  الزرقطوني 

الدار البيضاء)املغرب نتيجة) ((0000

5):)نظرا للظر ف املالية للشركة.

 410 ب) الأصفية  مقر  حدد    

حامد.شقة) اقامة  الزرقطوني  شارع 

1 - 0000))الدارالبيضاء)املغرب.)

  عين:

دا) البيرطو  كارلوس  السيد)ة))
زنقة) (4 بيدر   عنوانه)ا)) سيلفا 
 (0010 املعاريف) راسين  اليرموك-)

)ة)) كمصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)31675.

919I

BELGAZI ALI

JOEL LALAURIE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

BELGAZI ALI
شارع امير موالي عبد هللا رقم 33 
- طبق 1 - رقم املكأب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب
JOEL LALAURIE شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

اسبانيا 46 - 90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.(545

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( شتنبر) ((1 في) املؤرخ 

املصادقة على):
للوري) جان  )ة)) السيد) تفويت 
تصل) من  اجأماعية  حصة  (((
اريك) )ة)) حصة لفائدة السيد) ((00
شتنبر) ((0 بأاريخ) للوري  ستيفان 

.(0((
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتنبر) ((8 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)))578).
9(0I

BELGAZI ALI

 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE NABIL

إعالن مأعدد القرارات

BELGAZI ALI
شارع امير موالي عبد هللا رقم 33 
- طبق 1 - رقم املكأب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب
 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

NABIL »شركة الأضامن«
 عنوان مقرها االجأماعي: شارع 

املقا مة 67 - 90000 طنجة املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.3907

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
املؤرخ في)31)تكأو2ر)018))تم اتخاذ)

القرارات الأالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:
ابيرجا5) ازاك  بوفاة  علما  تحيط 
 سجل باسم الوارثة الحيدة السيدة)
مجلس) تعيين  (- ابنصور) مرلين 
ابيرجا5) ايفي  السيد  االءداري 

 السيدة مرلين ابنصور)
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
ابيرجا5) ليفي  بوفاة  علما  حيط 
 فيكأوريا انجار  سجل باسم الورثة)
جوزيف  السيد) السيد  شرعيين 
ليون  السيدة افلين  السيدة كميل)
الشركاء) على  املوافقة  (- ابيرجا5)
من) الشركة  الرسما5  رفع  (- الجدد)
درهم) (300000 الى) درهم  (10000
املقر) تحويل  (- درهم) (434000  الى)
باسأور) شارع  (47 الى) االءجأماعي 

طنجة)
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تحويل املقر) (- تغيير الهدف الشركة)
املقا مة) شارع  (67 الى) االءجأماعي 

طنجة)-)
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تعديل الفصو5)-3-)- 4 7-- 13) 16 

من النظام االءسل�شي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((7 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)57778).
9(1I

مكأب مو�شى رشيد

BEGO SYNDIC
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكأب مو�شى رشيد
عمارة 1 شقة 11 زنقة الصويرة 

شارع محمد الخامس م ج ، 50000، 
مكناس املغرب

BEGO SYNDIC شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي 6) طابق 
) شقة 6 تجزئة شهدية ) - 50000 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

57037

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

القانون) إعداد  تم  ((0(( تبريل) (15

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 BEGO(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.SYNDIC

نقيب ا ) (: غرض الشركة بإيجاز)

 �شي عمارات.

عنوان املقر االجأماعي):)6))طابق)

 50000 - ( 6)تجزئة شهدية) ))شقة)

مكناس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: زهير) الخلفا ي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) زهير  الخلفا ي  السيد 

 50000 5)تجزئة املنصور) 419)شقة)

مكناس املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) زهير  الخلفا ي  السيد 

 50000 5)تجزئة املنصور) 419)شقة)

مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((6 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3091.

9((I
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VALUE POINT PARTNERS

IMPORT SELECTION
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

VALUE POINT PARTNERS
 BD(ABDELMOUMEN(ETG 7 N°
 49119 ، 20800، CASABLANCA

MAROC
IMPORT SELECTION شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 61 شارع 
الال الياقوت ، مصطفى املعاني ، 
الطابق األ 5 ، رقم 56 - 0450) 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.539945

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
املؤرخ في)01)غشت)))0))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
مصطفى) (، الياقوت) شارع الال  (61»
 -  56 رقم) (، األ 5) الطابق  (، املعاني)
إلى) املغرب«) البيضاء) الدار  ((0450
(، النواصر) ،) الية  البيضاء) »الدار 
النواصر) لأقسيم  الحضري  القطب 
قطعة رقم) (، املنطقة االقأصادية) (،
67) - )718))الدار البيضاء)املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم))83937.
9(3I

محسن بوقسيم

AGORAFARM
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

محسن بوقسيم
حي موالي رشيد مجموعة 3 زنقة 

 casablanca ،0 ، 1 رقم 1 البيضاء(
maroc

AGORAFARM شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
اللة اسماء مجموعة 6 الرقم 

353 الطابق الثاني سيدي مومن - 

0000) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

555617

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (0(

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.AGORAFARM

النشاط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الزراعي.

شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

 353 الرقم) (6 مجموعة) اللة اسماء)

الطابق الثاني سيدي مومن)-)0000) 

الدارالبيضاء)املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

930)حصة) السيد خالد الشاك):)

بقيمة)100)درهم للحصة.

10)حصة) (: السيد طارق حسيني)

بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (10 (: زر ق) يونس  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة.

 10 (: قادا) خليل  محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 10 (: السعيدي) حميد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد عبد الكريم مزيان مطال�شي)

: 10)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد يوسف علواني):)10)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (10 (: السيد احمد الغازي)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الغازي  احمد  السيد 

امل)6)عمارة ب شقة)1تعا نية االمل)

 10(00 الر2اط) م  ي  ح  الفأح  حي 

الر2اط املغرب.

عنوانه)ا)) علواني  يوسف  السيد 

النخيل) رياض  اقامة  ((3 قطاع)

الرياض) حي  (7 الشقة) (19 العمارة)

الر2اط)00)10)الر2اط املغرب.

السيد عبد الكريم مزيان مطال�شي)

عنوانه)ا))78)الشقة)8)زنقة ام الر2يع)

اكدا5 الر2اط)00)10)الر2اط املغرب.

السيد حميد السعيدي عنوانه)ا))

اقامة  فاق الخير بلوك)1)ب3)الشقة)

5)تمارة)000)1)تمارة املغرب.

قادا) خليل  محمد  السيد 

اقامة رياض املجد عمارة) عنوانه)ا))

حي الفأح ح ي م الر2اط) (5 شقة) ((

00)10)الر2اط املغرب.

عنوانه)ا)) زر ق  يونس  السيد 

سيدي معر ف) (8( لينا رقم) تجزئة 

البيضاء) الدار  ((0000 البيضاء)

املغرب.

عنوانه)ا)) حسيني  طارق  السيد 

لندن اململكة) (3098 اململكة املأحدة)

املأحدة.

عنوانه)ا)) الشاك  خالد  السيد 

عمارة ا ه اقامة احسن دار) (8 شقة)

))شارع الحسن الثاني اكدا5)0)100 

الر2اط املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الشاك  خالد  السيد 

عمارة ا ه اقامة احسن دار) (8 شقة)

))شارع الحسن الثاني اكدا5)0)100 

الر2اط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838036.

9(4I

EXPACT PARTNERS

 MOROCO SAFETY
INDUSTRIES (MSI(

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تحويل الشكل القانوني للشركة

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD(ANFA, 4ème (01
 ETAGE, RACINE(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(Maroc
 MOROCO SAFETY INDUSTRIES

MSI)) شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة

  عنوان مقرها االجأماعي املنطقة 
الصناعية مجمع رقم 16 املحمدية - 

8810) املحمدية.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.19859

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
املؤرخ في)09)غشت)))0))تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤ لية املحد دة«)إلى)»شركة)

املساهمة«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بأاريخ) باملحمدية  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)1)1).

9(5I

CDH AUDIT ET CONSEILS

HAPPY HEALTHY BEAUTY
par abbreviation H.H.B 

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تغيير نشاط الشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE(D’AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
 HAPPY HEALTHY BEAUTY**
par abbreviation H.H.B شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها االجأماعي 59 شارع 
الزرقطوني الطابق الثامن شقة رقم 
4) - 0330) الدار البيضاء املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.464673
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بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تم) ((0(( غشت) ((6 في) املؤرخ 
»السأيراد) من) الشركة  نشاط  تغيير 
بكافة) العامة   الأصدير  الأجارة 
لجميع) الوسائل  تشكالها  2كل 
املصنعة) املصنعة  غير  املنأجات 
 املواد  املعدات  السلع  2الأحديد)
الشخصية) النظافة  منأجات  جميع 
الطبية«) الصيدلة  األجهزة   الشبه 
املكمالت) »اسأيراد  توزيع  إلى)
الأجميلية) الغدائية  املسأحضرات 
الشخصية  الشبه) النظافة   مواد 
الحيوية) االحماض  الصيدلية 

 االجهزة الطبية الدقيقة)
كل الأجهيزات  اللوازم املنزلية«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839476.

9(6I

NCG EXPERTISE

MH HYDRO
إعالن مأعدد القرارات

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID(APPT 10 IMM(C
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
MH HYDRO »شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة«
 عنوان مقرها االجأماعي: )1 تجزئة 

مبر ر فأنا املسار طريق تسفي 
مراكش - 40000 مراكش املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.99075
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
تم اتخاذ) ((0(( 13)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
تعيين السيد رشيدة العز زي) مايلي:)
الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحاملة 
ثالأة) كمسيرة  (EE  3(9571 رقم)

لشركة).

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

على) ينص  الذي  (:1( رقم) بند 
تعيين السيد رشيدة العز زي) مايلي:)

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحاملة 
ثالأة) كمسيرة  (EE  3(9571 رقم)

لشركة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((8 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم))13983.

9(7I

comptajouari

SAYARAT CHAAB CAR
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

comptajouari

 AV(ADMI(RES(DAY(APPT 12

 BENI MELLAL AV ADMI RES

 DAY(APPT 12 BENI(MELLAL،

23000، BENI(MELLAL(maroc

SAYARAT CHAAB CAR شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي 91 شارع 

ابو العالء، خر 2ة الطابق الثاني بني 

مال5 - 3000) بني مال5 املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.75(1

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تقرر حل) 15)شتنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)

 SAYARAT CHAAB(الشريك الوحيد

100.000)درهم) مبلغ رتسمالها) (CAR

شارع) (91 اإلجأماعي) مقرها   عنوان 

الثاني) الطابق  خر 2ة  العالء،) ابو 

بني مال5 املغرب) ((3000 (- بني مال5)

نشاط) اي  هناك  ليس  (: (5 نتيجة 

يذكر.

  حدد مقر الأصفية ب)91)شارع)

ابو العالء،)خر 2ة الطابق الثاني بني)

مال5)-)3000))بني مال5 املغرب.)

  عين:
جوهري) خالد  السيد)ة))
 97 رقم) (11 زنقة) بام   عنوانه)ا))

بني) ((3000 مال5) بني  جابر  سيدي 

مال5 املغرب كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية ببني مال5 بأاريخ))))شتنبر)

))0))تحت رقم)915.

9(8I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

رياض م إ أو
شركة ذات املسؤ لية 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
رياض م إ ت  شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 55 
مكرر درب جامعة عرست املسفيوي 

حي بوسكري مراكش 0)400 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1(93(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((9

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
رياض) (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

م إ ت .

تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
ت ) اململوكة  العقارات   تشغيل 

املؤجرة.
 55 رقم) (: عنوان املقر االجأماعي)
مكرر درب جامعة عرست املسفيوي)
حي بوسكري مراكش)0)400)مراكش)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رتسما5  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالأالي:
الشخصية  العائلية) األسماء) (-

 صفات  مواطن الشركاء):
فان) كاتارينا  ماريا  السيدة 
د،) ،17ج  عنوانه)ا)) يجزند) زيلم 
الباسك) (1688 نيبكسو د,جيهود)

هولندا.
عنوانه)ا)) جعيط  عمر  السيد 
كاتزسترات17،) فان  هيد ينج  لويزا 

1718)هوغو د هولندا.
ڤـ) ب.) هولدينغ  كسور  الشركة 
عنوانه)ا)) يجزند)،17ج د نيبكسو د)

1688)نيبكسو د الباسك.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) جعيط  عمر  السيد 
كاتزسترات17،) فان  هيد ينج  لويزا 

1718)هوغو د هولندا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((9 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم))1)10.

9(9I

DARAA AUDIT

NMS INVESTMENT
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

DARAA AUDIT
طريق بوسكورة كرين   رك عمارة 
ت رقم 7 ، 0000)، الدار البيضاء 

املغرب
NMS INVESTMENT شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
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 عنوان مقرها االجأماعي 59 شارع 
الزرقطوني الطابق الثالت رقم 8 - 

0000) الدار البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.470305

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تمت) ((0(( شتنبر) (13 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  الأالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
تأجير املباني.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (9 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)5)8394.

930I

DARAA AUDIT

LA PALETTE DE L›ART
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

DARAA AUDIT
طريق بوسكورة كرين   رك عمارة 
ت رقم 7 ، 0000)، الدار البيضاء 

املغرب
LA PALETTE DE L’ART شركة 
ذات املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي 86 شارع 

موالي ادريس النخيل - 0000) الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.308597
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) 09)شتنبر) املؤرخ في)
 LA شركة ذات املسؤ لية املحد دة)
مبلغ رتسمالها) (PALETTE DE L’ART
مقرها) درهم  عنوان  (100.000
ادريس) موالي  شارع  (86 اإلجأماعي)
البيضاء) الدار  ((0000 (- النخيل)
املغرب نتيجة 5):)عدم تحقيق الهدف)

من تأسيس الشركة.
  حدد مقر الأصفية ب)86)شارع)
موالي ادريس النخيل)-)0000))الدار)

البيضاء)املغرب.)

  عين:
السيد)ة))رقية شرايبي  عنوانه)ا))

تجزئة رياض الحمد رقم)3)طريق مكة)

البيضاء) الدار  ((0000 كاليفورنيا)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839058.

931I

YOUNESS BENMOUSSA

GRASIO SERVICE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA

Tiflet حي النهضة ) رقم )7 تيفلت، 

Tiflet(Maroc ،15400

GRASIO SERVICE شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي زا ية 
زنقة محمد القري  زنقة انوا5 

إقامة املنار عمارة ب املكأب رقم ) 

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

667(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (0(

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.GRASIO SERVICE

تنظيف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
/مقا 5) املخازن  املأاجر  الشقق)
الحذائق  تنظيف الحذائق  األزقة)/

خدمات الحراسة للعمارات.
عنوان املقر االجأماعي):)زا ية زنقة)
محمد القري  زنقة انوا5 إقامة املنار)
القنيطرة) (( رقم) املكأب  ب  عمارة 

14000)القنيطرة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: حميد) الزديهري  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد الزديهري حميد عنوانه)ا))
حي الشيخ املفضل زنقة ا الد الطالب)

رقم)33)سال)11000)سال املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد الزديهري حميد عنوانه)ا))
حي الشيخ املفضل زنقة ا الد الطالب)

رقم)33)سال)11000)سال املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ) بالقنيطرة  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)5)7)9.
93(I

AAC AFRIC EXPERTISE

TENOR COSMETIX
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AAC AFRIC EXPERTISE
 18-JET(BUSINESS(CLASS(N°16

 LOT ATTAWFIK SIDI MAAROUF
 ، 20170، CASABLANCA

MAROC
TENOR COSMETIX شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي اقامة حي 
الحديقة زا ية عائشة ام املومنين 
 زنقة عبد الرحمان الصحرا ي 
الطابق الخامس - 40)0) الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.((9409

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر) ((0(( شتنبر) (13 في) املؤرخ 

ذات مسؤ لية محد دة) حل شركة 

 TENOR الوحيد) الشريك  ذات 

رتسمالها) مبلغ  (COSMETIX

مقرها) درهم  عنوان  (1.000.000

الحديقة زا ية) اقامة حي  اإلجأماعي 

عبد) املومنين  زنقة  ام  عائشة 

الرحمان الصحرا ي الطابق الخامس)

- 40)0))الدار البيضاء)املغرب نتيجة)

5):)عدم امكانية االسأمرار  الخسائر)

املتراكمة.

  حدد مقر الأصفية ب اقامة حي)

املومنين) ام  عائشة  زا ية  الحديقة 
الصحرا ي) الرحمان  عبد   زنقة 

الدار) ((0(40 (- الخامس) الطابق 

البيضاء)املغرب.)

  عين:

القسمطيني) لطفي  السيد)ة))

 عنوانه)ا)))8)شارع املسيرة الخصراء)
رقم الشقة)) 40)0))الدار البيضاء)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839569.

933I

GHIZLANE DOUBLANE

FOODAX HOME
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 

السادس ، 4000)، الجديدة املغرب

FOODAX HOME شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
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 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
غزالن رقم 13 الطابق الثاني طريق 
مراكش - 4000) الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

19863
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (05
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.FOODAX HOME
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 RESTAURANTS ET SERVICES DE

.RESTAURATION MOBILE
تجزئة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
الطابق الثاني طريق) (13 غزالن رقم)

مراكش)-)4000))الجديدة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
بنزينة) الزهراء) فاطمة  السيدة 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (500  :

للحصة.
حصة) (500 (: السيد سعيد فائق)

بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
بنزينة) الزهراء) فاطمة  السيدة 
119)رقم) عنوانه)ا))درب االمل بلوك)
الدار البيضاء) ((0000 حي حسني) (4

املغرب.
عنوانه)ا)) فائق  سعيد  السيد 
 (4000 0))حي ايخامن خنيفرة) رقم)

خنيفرة املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
بنزينة) الزهراء) فاطمة  السيدة 
119)رقم) عنوانه)ا))درب االمل بلوك)
الدار البيضاء) ((0000 حي حسني) (4

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالجديدة بأاريخ)7))شتنبر)

))0))تحت رقم)55)9).

934I

AMOURI CONSULTING

SAGYKO DAR CHEM›S
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING

 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble

 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC

SAGYKO DAR CHEM’S شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 7 شارع 

االمام الشتيبي مكأب رقم 4 الطابق 

الثاني فاس 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

73991

 (0 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( شتنبر)

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.SAGYKO DAR CHEM’S

غرض الشركة بإيجاز):)الزراعة;

االسأغال5 الزراعي.

شارع) (7 (: عنوان املقر االجأماعي)

الطابق) (4 االمام الشتيبي مكأب رقم)

الثاني فاس)30000)فاس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

ادري�شي) علي  محمد  السيد 

 100 بقيمة) حصة  (340 (: قيطوني)

درهم للحصة.

قيطوني) ادري�شي  عثمان  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (150  :

للحصة.

قيطوني) ادري�شي  ياسين  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (150  :

للحصة.

قيطوني) ادري�شي  الغالي  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (150  :

للحصة.

قيطوني) ادري�شي  كنزة  السيدة 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (150  :

للحصة.

 60 (: السيدة صوفيا بن عبدهللا)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

ادري�شي) علي  محمد  السيد 

قيطوني عنوانه)ا))15)زنقة محمد بن)

فاس) (30100 العراقي) الرحمان  عبد 

املغرب.

قيطوني) ادري�شي  عثمان  السيد 

عنوانه)ا))زنقة علي عبدالرزاق إقامة)

 60000 املعاريف) (5 طابق) (7 فرح)

الدارالبيضاء)املغرب.

قيطوني) ادري�شي  ياسين  السيد 

طريق رصيف امللكات) (85 عنوانه)ا))

 m5v (، على) (، تور نأو) ((50( جناح)

0j9)****)تور نأو كندا.

قيطوني) ادري�شي  الغالي  السيد 

عنوانه)ا))زنقة علي عبدالرزاق إقامة)

 60000 املعاريف) (5 طابق) (7 فرح)

الدارالبيضاء)املغرب.

قيطوني) ادري�شي  كنزة  السيدة 

مبنى) مساكن سيتي   ك  عنوانه)ا))

1))ت شقة)407)الوصل دبي)****)دبي)

االمارات.

عبدهللا) بن  صوفيا  السيدة 

عنوانه)ا))زنقة علي عبدالرزاق إقامة)

 60000 املعاريف) (5 طابق) (7 فرح)

الدارالبيضاء)املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد محمد علي دري�شي قيطوني)

عبد) بن  محمد  زنقة  (15 عنوانه)ا))

الرحمان العراقي)30100)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((9 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)4000.

935I

Best Real Estate Gestion

كاش آند كاري ووليسل ماكرو

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

Best Real Estate Gestion

الطريق الثانوية 9)10، سيدي 

معر ف. ، 0350)، الدارالبيضاء 

املغرب

كاش آند كاري   ليسل ماكر  

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 

بوسكورة الطريق الثانوية 9)10، 

بلدية سيدي معر ف - 80)0) 

الدارالبيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.59843

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تم تعيين) ((0(( يونيو) (30 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

يعقوبي عمر كمسير  حيد

تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)9347).

936I
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FLASH ECONOMIE

 CENTRE KINE AND

HARMONY
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CENTRE KINE AND»

» HARMONY

تأسيس شركة محد دة املسؤ لية 

بشريك  حيد

العرفي) العقد  بمقأ�شى  (- (I

 1( يوم) البيضاء،) بالدار  املؤرخ 

تمت صياغة القانون) (،(0(( شتنبر)

األسا�شي لشركة محد دة املسؤ لية)

السيدة) طرف  من  بشريك  حيد،)

الجنسية،) مغر2ية  افهيمي،) شيماء)

املولودة يوم):)03)يوليوز))0))بالدار)

البيضاء) بالدار  القاطنة  البيضاء،)
 (6 رقم) (1( زنقة) (( الحمرة) حي  (–

الحاملة) (، الشق) عين  حيفا  شارع 

(: عدد) الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

BK(89(58.لها الخصائص الأالية):

 CENTRE KINE« التسمية:) (•

(»AND HARMONY

من) الغرض  الهدف:) (•

الشركة هو القيام في كل من املغرب)

 الخارج،)سواء)لصالحها ت  نيابة عن)

تطراف ثالثة،)في الأمثيل ت  املشاركة:

--)مركز العالج الطبيعي.

تمراض) في  الأأهيل  إعادة  (--

الرضوض.

--)تمراض الر ماتيزم.

--)طب األعصاب  إعادة الأأهيل)

املنطقة العجان.

-العالج الطبيعي الريا�شي

--الأصريف اللمفا ي

--الأخسيس.

ثوريا) اقامة  االجأماعي:) املقر  (•

شارع الفوارات رقم)7)الحي املحمدي-)

الدار البيضاء.

ابأداءا) سنة  (99 مدة الشركة:) (•

من تاريخ تأسيس الشركة.

حدد رتسما5) رتسما5 الشركة:) (•

الشركة في مبلغ مائة تلف))100.000) 

 (1.000( تلف) على  موزعة  درهم 

حصة اجأماعية من فئة مائة))100) 

درهم للحصة الواحدة مكأتبة كلها)

الشريك) باسم  كليا،) نقدا  محررة 

الوحيد،)السيدة شيماء)افهيمي.

الشركة) تسيير  عهد  اإلدارة:) (•

شيماء) للسيدة  محد دة،) غير  ملدة 

املولودة) الجنسية،) مغر2ية  افهيمي،)

يوم:)03)يوليوز))0))بالدار البيضاء،)

القاطنة بالدار البيضاء)–)حي الحمرة)
شارع حيفا عين) ((6 رقم) (1( زنقة) ((

الأعريف) لبطاقة  الحاملة  الشق،)

 .BK(89(58(:الوطنية عدد

السنة الجبائية:)من فاتح يناير) (•

إلى غاية)31)دجنبر.

-)تم اإليداع القانوني باملحكمة) (II

 (6 يوم) (، البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0)،)تحت الرقم):)838880،)

 سجلت الشركة بالسجل الأجاري في)

نفس اليوم)،)تحت الرقم):)556351.

937I

FLASH ECONOMIE

SEVEN COFFEE POOL
إعالن مأعدد القرارات

SEVEN COFFEE POOL 

شركة ذات مسؤ لية محد دة

رتسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجأماعي :17 زنقة ابو الباس 

الدار البيضاء

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

5(0037

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

قرر) ((0(( يونيو) ((7 في) املؤرخ 

الشركاء)ما يلي):

محمد) سيدي  السيد  -تفويت 

حصة) إدري�شي500) بنعد   سعيد 

لفائدة السيد محمد خطيبي
طاهيري) زينب  السيدة  تفويت 

السيد) لفائدة  حصة  (500 جوطي)

محمد خطيبي.

خطيبي) محمد  السيد  -تعيين 
 0( الهناء) تجزئة  (149 في) القاطن 

خريبكة كمسير جديد للشركة
 1( (9 (6 (1 الفصو5) تعديل 

 7))من النظام األسا�شي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)31907.

938I

FLASH ECONOMIE

 MARUS ELECTRICAL
CONSULTING

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 MARUS ELECTRICAL

CONSULTING شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي 10 زنقة 
الحرية الطابق 3 الشقة رقم 5 - 

0000) الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
556651

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (19
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)
 MARUS ELECTRICAL  :

.CONSULTING
:)املساعدة) غرض الشركة بإيجاز)

الأقنية

)املراقبة  الأحكم في مواقع البناء)
)االستشارات  مأابعة األعما5

)الهندسة الكهر2ائية.
زنقة) (10 (: عنوان املقر االجأماعي)
 -  5 رقم) الشقة  (3 الطابق) الحرية 

0000))الدارالبيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: التهامي) حمري  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) التهامي  حمري  السيد 
حي) (1 شقة) (1 طابق) ابريل  (9 شارع)
النخيل)0000))الدارالبيضاء)املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) التهامي  حمري  السيد 
حي) (1 شقة) (1 طابق) ابريل  (9 شارع)
النخيل)0000))الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)93)839.
939I

AMINE INIBA

 PIVOT DE CONSTRUCTION
ET D’INGENIERIE

S.A.R.L. AU 
شركة ذات مسؤ لية محد دة

 ذات الشريك الوحيد
حل شركة

AMINE INIBA
 Temara Avenue Tarik Ibn Ziad
 Imm(N° 6 App(N°2 ، 12000،

TEMARA MAROC
 PIVOT DE CONSTRUCTION
 ET(D’INGENIERIE(S.A.R.L. AU

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد)في طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 3497 
حي املغرب العربي تمارة رقم 3497 
حي املغرب العربي تمارة 000)1 

تمارة املغرب.



19061 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.134415
الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر) ((0(( شتنبر) (0( في) املؤرخ 
ذات مسؤ لية محد دة) حل شركة 
 PIVOT الوحيد) الشريك  ذات 
 DE CONSTRUCTION ET
مبلغ) (D’INGENIERIE S.A.R.L. AU
درهم  عنوان) (100.000 رتسمالها)
حي) (3497 رقم) اإلجأماعي  مقرها 
حي) (3497 العربي تمارة رقم) املغرب 
تمارة) (1(000 تمارة) العربي  املغرب 
الشريك) الأحاق  (: (5 نتيجة  املغرب 

الوحيد بالوطيفة العمومية.
  حدد مقر الأصفية ب حي املغرب)
العربي رقم))34))تمارة)-)00)1)تمارة)

املغرب.)
  عين:

دريوش) احمد  السيد)ة))
رقم) العربي  املغرب  حي   عنوانه)ا))
املغرب) تمارة  (1(000 تمارة) ((34(

كمصفي))ة))للشركة.
الحد د) اإلقأضاء) ) عند 
املخولة) الصالحيات  على  املفر ضة 
تبليغ) املخابرة  محل  محل  لهم 
بالأصفية) العقود  الوثائق املأعلقة 

:)حي املغرب العربي رقم))34))تمارة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((7 بأاريخ) بأمارة  االبأدائية 

))0))تحت رقم)8160).
940I

ائأمانية زهير

STM KECH CAR
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائأمانية زهير
زنقة ابن عائشة عمارة باريس 

الطابق الأالت مكأب رقم 11 كيليز 
مراكش ، 40000، مراكش املغرب
STM KECH CAR شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

الزهور ) عمارة رقم 394 الطابق 
السفلي مأجر رقم 8 النخيل الجنوبي 

- 40000 مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1(93(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((3
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STM (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.KECH CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بد ن سائق.
تجزئة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
الطابق) (394 رقم) عمارة  (( الزهور)
السفلي مأجر رقم)8)النخيل الجنوبي)

- 40000)مراكش املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 500.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 5.000 (: هشام) الساتي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) هشام  الساتي  السيد 
46)تماللت قلعة) تجزئة تماللت رفم)
السراعنة) قلعة  (43000 السراعنة)

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) هشام  كرنامي  السيد 
بيوت البون رقم)51)النخيل الشمالي)

40000)مراكش املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((9 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139845.

941I

salhaouiconseils

HADID MAROC SOLUTION
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

salhaouiconseils

 1bd allal ben abdelah fkih ben

 salah، 23200، fkih(bne(salah

maroc

 HADID MAROC SOLUTION

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 

46مكرر الحي الصناعي الجديدة - 

400) الجديدة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

19867

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( يوليوز) ((7 في) املؤرخ 

املصادقة على):
خالد سعد ن) )ة)) تفويت السيد)

تصل) من  اجأماعية  حصة  (1.000

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.000

املسؤ لية) ذات  ترنسوين  شركة 

الحد دة بأاريخ)7))يوليوز)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبأدائية بالجديدة بأاريخ)9))شتنبر)

))0))تحت رقم)))/53)9).

94(I

FIDORO MULTI-SERVICES

GROUP AACHARI
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA(MAROC

GROUP AACHARI شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الجامعة العر2ية، الرقم 40، 

الداخلة. - 73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

((619

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((6

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.GROUP AACHARI

مكأبة،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تشغا5) املكأب  املعلوميات،) تد ات 

عامة،) تجارة  مخألفة،)  خدمات 

اسأيراد  تصدير..

شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

(،40 الرقم) العر2ية،) الجامعة 

الداخلة.)-)73000)الداخلة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.

الشركة:) رتسما5  مبلغ 

1.000.000,00)درهم،)مقسم كالأالي:

السيد تعشاري الحسن):)10.000 

حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد تعشاري الحسن عنوانه)ا))

الداخلة.)73000)الداخلة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد تعشاري الحسن عنوانه)ا))

الداخلة)73000)الداخلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بأاريخ) الدهب  بوادي  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم))157.

943I
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محمد بنان

AUTO ECOLE FAHIM
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

محمد بنان
٦٥ شارع االمير موالي عبد هللا 
الطابق الثاني الشقة رقم ١ ابن 
تحمد ، 6050)، ابن تحمد املغرب

AUTO ECOLE FAHIM شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي حي 
بكاكشة زنقة 17 شارع محمد 

الخامس بر ج - 50)6) سطات 
املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.6581
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( شتنبر) ((1 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الكريم) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجأماعية  حصة  (300 لعناني)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (600 تصل)
شتنبر) ((1 بأاريخ) فهيم  عبدالعزيز 

.(0((
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتنبر) ((8 االبأدائية بسطات بأاريخ)

))0))تحت رقم)))/74)1.
944I

O2(BEAUTY(&(SPA(sarl

O2 BEAUTY & SPA SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

O2 BEAUTY & SPA(sarl
6، شارع عمر إبن الخطاب، شقة: 1 

MAROC 510090، تكدا ،
O2 BEAUTY & SPA(SARL شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 6، شارع 
عمر إبن الخطاب، شقة: 1 تكدا5 

10090 الر2اط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

163431

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (15

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 O( (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.BEAUTY(&(SPA(SARL

تصفيف) (: غرض الشركة بإيجاز)

الشعر  العناية بالجما5)،) الحمام)،)

 العناية بالجسم.

6،)شارع) (: عنوان املقر االجأماعي)

تكدا5) (1 شقة:) الخطاب،) إبن  عمر 

10090)الر2اط املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 51 (: السيد الزموري عبد القادر)

حصة بقيمة)51.000)درهم للحصة.

السيدة الزموري هدى):)49)حصة)

بقيمة)49.000)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

القادر) عبد  الزموري  السيد 
زنقة) (،7 رقم:) بلوك  (،18 عنوانه)ا))

بيفوان)،)حي الرياض)10000)الر2اط)

املغرب.

السيدة الزموري هدى عنوانه)ا))
18،)بلوك رقم:)7،)زنقة بيفوان)،)حي)

الرياض)10000)الر2اط املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيدة الزموري هدى عنوانه)ا))
18،)بلوك رقم:)7،)زنقة بيفوان)،)حي)

الرياض)10000)الر2اط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((8 بأاريخ) بالر2اط  الأجارية 

))0))تحت رقم)7616.

945I

A.MEDITERANNEE CONSEIL ET GESTION

FLIX CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

 A.MEDITERANNEE CONSEIL ET

GESTION

 RUE BANI MARINE IMM ALEJ

 3EME(ETAGE(N 19 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC

FLIX CONSTRUCTION شركة 
ذات املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي 105 زنقة 

فاس الطابق الثاني رقم 3 105 زنقة 

فاس الطابق الثاني رقم 3 60000 

 جدة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.31075

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

0)0))تقرر حل) )))دجنبر) املؤرخ في)

 FLIX(شركة ذات املسؤ لية املحد دة

رتسمالها) مبلغ  (CONSTRUCTION

مقرها) درهم  عنوان  (100.000
الطابق) فاس  زنقة  (105 اإلجأماعي)
الثاني رقم)3 105)زنقة فاس الطابق)

60000) جدة املغرب)  3 الثاني رقم)

نتيجة 5):)حل شركة املبكر.
  حدد مقر الأصفية ب)105)زنقة)

 60000 -  3 فاس الطابق الثاني رقم)

 جدة املغرب.)

  عين:
السيد)ة))ر�شي بال  عنوانه)ا))حي)

املسيرة زنقة ارقيبات رقم)19 60000 

 جدة املغرب كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)
105)زنقة فاس) (: املأعلقة بالأصفية)

الطابق الثاني رقم)3

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ((5 بأاريخ) بوجدة  الأجارية 

))0))تحت رقم)47).

946I

FIDUCIAIRE LE POINT

MARIST TRAVEL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE POINT

 BD OUM ARABII EL 311

 OULFA ، 20220، CASABLANCA

MAROC

MARIST TRAVEL شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

األ 5 عمارةإ-ب33 ايتران حي 

بوسخن الجماعة الحضرية الدشيرة 

عمالة انزكان ايت ملو5 - 86360 

تكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(6889

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (10

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.MARIST TRAVEL

:) كالة) بإيجاز) الشركة  غرض 

سفر.

الطابق) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

حي) ايتران  عمارةإ-ب33) األ 5 

بوسخن الجماعة الحضرية الدشيرة)

 86360 (- ملو5) ايت  انزكان  عمالة 

تكادير املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

500)حصة) (: السيد رشيد الزاكي)

بقيمة)100)درهم للحصة.

السيدة حنان اعال ):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
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الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) الزاكي  رشيد  السيد 
تركيا)34000)اسطنبو5 تركيا.

عنوانه)ا)) اعال   حنان  السيدة 
تركيا)34000)اسطنبو5 تركيا.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 مواطن مسيري الشركة:

السيدة هند ابلوش عنوانه)ا))14 
الفرح) (09 بلوك ا الشقة) (04 عمارة)

بنسركا )80080)اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)1794.

947I

SOMAFID

حريري اطلنتيك
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOMAFID
شارع محمد الزفزاف الشقة رقم 

14 الطابق االر�شي ، 0000)، الدار 
البيضاء املغرب

حريري اطلنتيك شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

محمد زفزاف إقامة صوفيا رقم 189 
الطابق السفلي سيدي مومن الدار 
البيضاء الدار البيضاء 0640) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
553389

 10 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( غشت)
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها):)حريري)

اطلنتيك.
غرض الشركة بإيجاز):)العقار.

شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
محمد زفزاف إقامة صوفيا رقم)189 
الطابق السفلي سيدي مومن الدار)
البيضاء)الدار البيضاء)0640))الدار)

البيضاء)املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: الحريري) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد محمد الحريري عنوانه)ا))
تيط) (70 الرقم) السالم  زين  تجزئة 
0000))الدار البيضاء) مليل البيضاء)

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الحريري عنوانه)ا))
تيط) (70 الرقم) السالم  زين  تجزئة 
0000))الدار البيضاء) مليل البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

غشت)))0))تحت رقم)835348.

948I

FIDACTIVE

SOPHALA
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

FIDACTIVE
 Lot(N°545 N° 3 &4 2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،
80000، AGADIR(MAROC

SOPHALA شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 70 
ميناء الصيد القديم - 80000 تكادير 

املغرب

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(383
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تم تحويل) ((0(( يناير) (13 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
(- القديم) الصيد  ميناء) (70 »رقم)
»موطن) إلى) املغرب«) تكادير  (80000
شارع) ((5 بلوك) (WEDOM لدى)
 6 (5 رقم) مكأب  (133 رقم) تطوان 
(- املحمدي) الحي  الثالث  الطابق 

80000)اكادير املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((7 بأاريخ) باكادير  الأجارية 

))0))تحت رقم)118588.

949I

LA DILIGENCE COMPTABLE

ALAA CAR
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

قفل الأصفية

LA DILIGENCE COMPTABLE
16 زنقة عبد العزيز الثعالبي شارع 
عال5 بن عبد هللا الطابق الثاني 
املكأب رقم 14 فاس ، 30000، 

فاس املغرب
ALAA CAR شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 3 

تجزئة تسماء مأجر رقم 3 طريق عين 
الشقف. - 30030 فاس املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.51395
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تقرر) ((0(( شتنبر) (16 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (ALAA CAR حل)
رتسمالها) مبلغ  املحد دة  املسؤ لية 
مقرها) درهم  عنوان  (500.000,00
اإلجأماعي رقم)3)تجزئة تسماء)مأجر)
رقم)3)طريق عين الشقف.)-)30030 
فاس املغرب نتيجة للصعو2ات املالية)
تحقيق) الشركة  عدم  التي  اجهتها 
الفصل) في  املسطر  الشركة  تهداف 
الثالث من القانون األسا�شي للشركة.

  عين:

خر2وش) خالد  السيد)ة))
تجزئة) (7 رقم) (4 الشقة)  عنوانه)ا))

 30030 الشقف) عين  طريق  تسماء)

فاس املغرب كمصفي))ة))للشركة.

  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)

 3 رقم) ))0)) في  شتنبر) (16 بأاريخ)

تجزئة تسماء)مأجر رقم)3)طريق عين)

الشقف.)-)30030)فاس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((3 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3918.

950I

DK PARTNERS MAROC

OCTOLEER
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

DK PARTNERS MAROC

 Boulevard(Ghandi - Ghandi ,

 Mall - Immeuble 9, 2ème(ETG,

 N°5 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

OCTOLEER شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق السادس رقم 

18 - 0000) الدار البيضاء اململكة 

املغر2ية

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

548759

 08 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( تبريل)

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.OCTOLEER

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.
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59)شارع) عنوان املقر االجأماعي):)

رقم) السادس  الطابق  الزرقطوني 

اململكة) الدار البيضاء) ((0000  -  18

املغر2ية.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 15.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد كميل بن جلون):)50)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد عاد5 بن جلون):)50)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 50 (: حراز) الغفور  عبد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد كميل بن جلون عنوانه)ا))

الدار) كاليفورنيا  غازي  بن  شارع  (5

البيضاء) الدار  ((0150 البيضاء)

اململكة املغر2ية.

السيد عاد5 بن جلون عنوانه)ا))

الدار) كاليفورنيا  غازي  بن  شارع  (5

البيضاء) الدار  ((0150 البيضاء)

اململكة املغر2ية.

السيد عبد الغفور حراز عنوانه)ا))

 3 شقة) (( شارع شراردة الطابق) ((0

0150))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

اململكة املغر2ية.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد عاد5 بن جلون عنوانه)ا))

الدار) كاليفورنيا  غازي  بن  شارع  (5

البيضاء) الدار  ((0150 البيضاء)

اململكة املغر2ية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

يوليوز)))0))تحت رقم)-.

951I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

فيرتيوكود
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زا ية شارع محمد الخامس  شارع 

ابن كثير إقامة د س مارس رقم 44 ، 

90000، طنجة املغرب

فيرتيوكود شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي زا ية 

شارع محمد الخامس  زنقة ابن 

كثير إقامة د س مارس 1 - الطابق 7 

املكأب 68 - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.103131

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( يونيو) ((0 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة))جورج تلكسندر)

حنين)5)))حصة اجأماعية من تصل)

)ة))شركة) 5)))حصة لفائدة السيد)

 (5 بأاريخ) تنترناسيونا5  فيرتيولوجي 

ماي)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) ((3 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)57658).

95(I

GEOCODE

SMART MEAL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

SMART MEAL

الحي العسكري تكنة الغو5 ددم 

طريق تاركة بساتين كليز عمارة 

35 اكس الطابق االر�شي مأجر 

6 مجموعة 7 ، 40000، مراكش 

املغرب

SMART MEAL شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي الحي 
العسكري تكنة الغو5 ددم طريق 
تاركة بساتين كليز عمارة 35 اكس 

الطابق االر�شي مأجر 6 مجموعة 7 - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
115861

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(1 ماي) ((7
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.SMART MEAL
غرض الشركة بإيجاز):)املطعم.

الحي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
طريق) ددم  الغو5  تكنة  العسكري 
اكس) (35 عمارة) كليز  بساتين  تاركة 
 7 6)مجموعة) الطابق االر�شي مأجر)

- 40000)مراكش املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 500 (: الفياللي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 500 (: املعأمد) جيهان  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) الفياللي  محمد  السيد 
 40000 زنقة العلويين جلييز) (3 رقم)

مراكش املغرب.
السيدة جيهان املعأمد عنوانه)ا))
الحي) (39 رقم) القا�شي  ابن  شارع 

الشأوي)40000)مراكش املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الفياللي  محمد  السيد 
 40000 زنقة العلويين جلييز) (3 رقم)

مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (10 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

1)0))تحت رقم)1)49)1.

953I

 MOGADOR(موكاد ر تسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

برطال كوتير
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موكاد ر تسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

رقم ) حي باب دكالة شارع  اد 

املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 44000، 

الصويرة املغرب

برطا5 كوتير شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي الشقة 

الكائنة بالطابق السطح تجزئة 

السقالة 3))1-8 الصويرة - 44000 

الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6343

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (((

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

برطا5) (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

كوتير.

 (1-* (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخياطة  تجارة املنأوجات الأقليدية)

 العصرية)-*-)))الأطريز)-*-3))تاجر)

بصفة عامة.
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الشقة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
تجزئة) السطح  بالطابق  الكائنة 
السقالة)8-3))1)الصويرة)-)44000 

الصويرة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: السيد مصطفى برطا5)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد مصطفى برطا5 عنوانه)ا))
الصويرة) السقالة  تجزئة  (1((8

44000)الصويرة املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى برطا5 عنوانه)ا))
الصويرة) السقالة  تجزئة  (1((8

44000)الصويرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالصويرة بأاريخ)9))شتنبر)

))0))تحت رقم))37.
954I

FIDCOFISC

META ATLAS PARAMOUNT
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDCOFISC
 Bernoussi(Hay(al(qods(RES

 feddane(el(baraka(imm 11 n 7 ،
20610، CASABLANCA(MAROC
 META ATLAS PARAMOUNT

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي بولفارد 
الال ياقوت  شارع عرار مبنى 

9 - الطابق الرابع شقة 17 سكن 
جاليس الدار البيضاء - 0450) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
556887

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (06

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 META (: اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها)

.ATLAS PARAMOUNT

(, الأاجر) (: غرض الشركة بإيجاز)

االسأيراد  الأصدير.

بولفارد) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

 -  9 مبنى) عرار  ياقوت  شارع  الال 

الطابق الرابع شقة)17)سكن جاليس)

الدار البيضاء)-)0450))الدار البيضاء)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بوعزاتي) مراد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد مراد بوعزاتي عنوانه)ا))حي)

 107 )))رقم) صونا صوناصيد بلوك)

سلوان)000)6)الناظور املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد مراد بوعزاتي عنوانه)ا))حي)

 107 )))رقم) صونا صوناصيد بلوك)

سلوان)000)6)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839551.

955I

IMP SAHARA

ABH CONSULTING
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

IMP SAHARA

حي موالي رشيد بلوك 14 رقم 1 
مكرر العيون، 70000، العيون 

املغرب

ABH CONSULTING شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

معمورة عمارة 13 رقم 03 - 11100 

سال الجديده املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.43169

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تم تحويل) ((0(( ماي) ((3 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

 03 رقم) (13 عمارة) معمورة  »اقامة 

إلى) سال الجديده املغرب«) (11100  -

الوحدة) مدينة  (D بلوك) (669 »رقم)

70000)العيون املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((9 االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)))0)/895).

956I

FIDCOFISC

 STRATEGY CORE

CONSULTING
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDCOFISC

 Bernoussi(Hay(al(qods(RES

 feddane(el(baraka(imm 11 n 7 ،

20610، CASABLANCA(MAROC

 STRATEGY CORE CONSULTING

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي بولفارد 

الال ياقوت  شارع عرار مبنى 

9 - الطابق الرابع شقة 17 سكن 

جاليس الدار البيضاء - 0450) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556897

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (06

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.STRATEGY CORE CONSULTING

مكأب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراسات  االسأطالعات  البحوث

.

بولفارد) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

 -  9 مبنى) عرار  ياقوت  شارع  الال 

الطابق الرابع شقة)17)سكن جاليس)

الدار البيضاء)-)0450))الدار البيضاء)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بوعزاتي) مراد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) بوعزاتي  مراد  السيد 

رقم) ((( بلوك) حي صونا صوناصيد 

107)سلوان الناظور)000)6)الناظور)

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)) بوعزاتي  مراد  السيد 

رقم) ((( بلوك) حي صونا صوناصيد 

107)سلوان الناظور)000)6)الناظور)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839557.

957I

FICOB(مكأب املحاسبة

CBK MEDICAL

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

FICOB مكأب املحاسبة

اقامة ايمان, شقة 4، شارع موالي 

ادريس اال 5, املسيرة 1, تمارة ، 

10000، تمارة املغرب

CBK MEDICAL شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي املحل رقم 

4, العمارة رقم 3)31, حي الوفاق 

تمارة - 000)1 تمارة املغرب.

تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1359(3

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( غشت) (04 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 XAVIER )ة)) السيد) تفويت 

CHIRIGNAN 4(5)حصة اجأماعية)

حصة لفائدة السيد) (4(5 من تصل)

 07 بأاريخ) (MAKILA GROUPE )ة))

يونيو)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) ((7 بأاريخ) بأمارة  االبأدائية 

))0))تحت رقم)01884.

958I

FRETFACILE TRANS

FRETFACILE TRANS 

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

FRETFACILE TRANS

شارع القدس المكوب تجزئة ) 

الطابق اال 5 رقم 05 ، 90000، 

طنجة املغرب

 FRETFACILE TRANS شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

القدس المكوب تجزئة ) الطابق 01 

رقم 05 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

130809

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (16

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.FRETFACILE TRANS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطرقي املحلي  الد لي للبضائع.

)-) كيل شحن محلي  د لي.

الطر د) تخزين  توزيع  نقل  (-

بالوسائل) إما  (، املأنوعة)  البضائع 

من  سائل) ذلك  غير  ت   الخاصة 

اإلضافية) البضائع  األنشطة  نقل 

 الأكميلية)؛

-)النقل املبرد للمواد الخام  املواد)

،) كذلك) عام) بشكل  االستهالكية 

عمليات الأجميع لألصناف الجاهزة)؛

األنشطة  الخدمات) جميع  (-

املأعلقة بالنقل:)الوساطة)،) الوكيل)

(، ،) املنا لة) ،) الشحن) بالعمولة)

 كذلك عمليات العبور)؛

املركبات) شراء) 2يع  تأجير  (-

 اآلالت)؛

-)االسأيراد  الأصدير بشكل عام.

إيجار) (، تأجير) (، حيازة) (، إنشاء) (-

(، الأجارية) األصو5  جميع   إدارة 

 الأأجير)،) التركيب)،) تشغيل جميع)

،) تصو5 تعما5 املصنع) املؤسسات)

من) بأي  املأعلقة  (، العمل) ،)  رش 

األنشطة املحددة.

شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

 01 ))الطابق) القدس المكوب تجزئة)

رقم)05 - 90000)طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد عبد الصمد سلمون):)500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: العاللي) مصطفى  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

سلمون) الصمد  عبد  السيد 

 603 رقم) (1 الخير) تجزئة  عنوانه)ا))

90000)طنجة املغرب.

السيد مصطفى العاللي عنوانه)ا))

 38 القطعة) رقم  (01 الخير) تجزئة 

90000)طنجة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

سلمون) الصماد  عبد  السيد 

 603 رقم) (1 الخير) تجزئة  عنوانه)ا))

90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((7 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)10568.

959I

administrateur

 زوان منوزيي
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

administrateur
 IMM 5, RESIDENCE(JAWHARA,

 APPART 9, GH 22, SIDI
 OTHMANE(IMM 5, RESIDENCE

 JAWHARA, APPART 9, GH
 22, SIDI(OTHMANE، 20660،

CASABLANCA maroc
 ز ان منوزيي شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة)في طور الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

الساقية الحمراء الرقم 41 جميلة 
5، الدار البيضاء - 0330) لدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.((4709

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) 15)شتنبر) املؤرخ في)
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 
 50.000 ز ان منوزيي مبلغ رتسمالها)
درهم  عنوان مقرها اإلجأماعي زنقة)
الساقية الحمراء)الرقم)41)جميلة)5،)
الدار البيضاء)-)0330))لدار البيضاء)
لصعو2ة) نتيجة  (: (5 نتيجة  املغرب 

االقأصادية.
زنقة) (، الأصفية ب) مقر    حدد 
الساقية الحمراء)الرقم)41)جميلة)5،)
الدار) ((0330 الدار البيضاء)-))

البيضاء)املغرب.)
  عين:

بومزيان) محمد  السيد)ة))
زنقة الساقية الحمراء) (،  عنوانه)ا))
الدار) ((0330 الرقم)41)جميلة)5  
البيضاء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839176.
960I
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DK PARTNERS MAROC

OUARZAZATE SOLAR 1
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

رفع رتسما5 الشركة

DK PARTNERS MAROC

 Boulevard(Ghandi - Ghandi ,

 Mall - Immeuble 9, 2ème(ETG,

 N°5 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

OUARZAZATE(SOLAR 1 شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق 6 رقم 18 - 

0000) الدارالبيضاء املغرب.
رفع رتسما5 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(87173

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تم) ((0(( يوليوز) (04 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما5  رفع 

تي) درهم«) (15(.000.000»

إلى) درهم«) (169.859.650« من)

(: عن طريق) درهم«) (3(1.859.650»

تقديم حصص نقدية ت  عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)31733.

961I

SICAL

ماكريكس
شركة املساهمة

مالءمة النظام األسا�شي للشركة

MAGREX

 boulevard Président Félix ,(4

 Houphouët(Boigny ، 20000،

Casablanca Maroc

ماكريكس »شركة املساهمة«

 عنوان مقرها االجأماعي: 4)، شارع 

الرئيس فليكس هوفويت بوانيي - - 

الدار البيضاء املغرب.

»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

9.197) الدار البيضاء.

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
تقرر) ((0(( يونيو) (07 في) املؤرخ 
للشركة) األسا�شي  النظام  مالءمة 
 19-(0 رقم) مع مقأضيات القانون:)
 17-95 املعد5  املأمم للقانون رقم)

املأعلق بشركات املساهمة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (1 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838368.

96(I

POWER MODERN CONSTRUCTION

 POWER MODERN
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 POWER MODERN
CONSTRUCTION

 Rue(Oued(Eddahab, Res ,75
 Zemzem 3eme(etage(n°28
 -Tanger ، 90000، TANGER

MAROC
 POWER MODERN

CONSTRUCTION شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 
العزيزية شارع اململكة العر2ية 
السعودية الطابق 3 رقم 0) - 

90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.10((01

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر) ((0(( شتنبر) (16 في) املؤرخ 
ذات مسؤ لية محد دة) حل شركة 
 POWER الوحيد) الشريك  ذات 
 MODERN CONSTRUCTION
درهم) (100.000 رتسمالها) مبلغ 
اقامة) اإلجأماعي  مقرها   عنوان 
العر2ية) اململكة  شارع  العزيزية 
 -  (0 رقم) (3 الطابق) السعودية 
90000)طنجة املغرب نتيجة 5):)تغيير)

النشاط.

اقامة) ب  الأصفية  مقر  حدد    

العر2ية) اململكة  شارع  العزيزية 
السعودية الطابق)3)رقم)0) - 90000 

طنجة املغرب.)

  عين:

الشيخي) حنان  السيد)ة))

 5(8( رقم) الوفاق  حي   عنوانه)ا))

)ة)) كمصفي) املغرب  تمارة  (50080

للشركة.

 عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

اقامة العزيزية) (: املأعلقة بالأصفية)

السعودية) العر2ية  اململكة  شارع 
الطابق)3)رقم)0)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((9 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)9)578).

963I

تفراح زر ا5

أفراح زروال
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تفراح زر ا5

بني  كيل ، 000)6، الناضور املغرب

تفراح زر ا5 شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي بني  كيل 

ا الد محند د ار ابوجضاضن - 

000)6 الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

(4375

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( يونيو) (07

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
تفراح) (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

زر ا5.
ممون) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حفالت.
عنوان املقر االجأماعي):)بني  كيل)
(- ابوجضاضن) د ار  محند  ا الد 

000)6)الناضور املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: زر ا5) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) زر ا5  يوسف  السيد 

العر ي)000)6)الناظور املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) زر ا5  يوسف  السيد 

العر ي)000)6)الناظور املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور بأاريخ)07)يوليوز)

))0))تحت رقم)89)).

964I

الشتيوي ادريس

Sté SENABLOC SARL-AU
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

الشتيوي ادريس
حي املسيرة الخضراء م/ت زنقة/)0 
رقم /14 ، 150)9، القصر الكبير 

املغرب
Sté SENABLOC SARL-AU شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
الوفاء رقم )0 - 000)9 العرائش 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
4537
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بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تم تعيين) 9))شتنبر) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

العز زي محمد كمسير  حيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالعرائش بأاريخ)9))شتنبر)

))0))تحت رقم)991.

965I

CABINET BOUMAHROU

 SOCIETE AFRICAINE

 TRADES INDUSTRIES

LIMITED -ATIL SA
إعالن مأعدد القرارات

CABINET BOUMAHROU

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET(BOUMAHROU،

90000، TANGER(MAROC

 SOCIETE AFRICAINE TRADES

 INDUSTRIES(LIMITED -ATIL(SA

»شركة املساهمة«

 عنوان مقرها االجأماعي: 3 شارع 

هنري ر نو - 90000 طنجة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.937

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

تم اتخاذ) ((0(( يونيو) (30 املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

على) ينص  الذي  (:1- رقم) قرار 

مايلي:)تحويل املفر االجأماعي للشركة

قرار رقم)-):)الذي ينص على مايلي:)

األسا�شي) القانون  صياغة  إعادة 

للشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  االجأماعي  املقر  تحويل 

شارع هنري ر نو بطنجة) (.3 العنوان)

إلى العنوان الأالي):))8))شارع سيدي)

سابقا،) الجبل  طريق  املصمودي،)

طنجة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (14 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)57364).

966I

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

 INDUSTRIAL QUALITY
CONTROL

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
حل شركة

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

 lot wafa residence el 199

 mouahidine(appartement(a2 ،

28820، mohammedia(maroc

industrial(quality(control شركة 
ذات املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 10 

الحي املحمدي عين تكي بني يخلف - 

8815) املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.154(5

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تقرر حل) ((017 نونبر) (03 املؤرخ في)

املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 

مبلغ) (industrial( quality( control
درهم  عنوان) (100.000 رتسمالها)

الحي) (10 رقم) اإلجأماعي  مقرها 

(- يخلف) بني  تكي  عين  املحمدي 

(: املحمدية املغرب نتيجة 5) ((8815

ازمة اقأصادية.

 10   حدد مقر الأصفية ب رقم)

يخلف) بني  تكي  عين  املحمدي  الحي 

املحمدية)-)8815))املحمدية املغرب.)

  عين:

منير الخيدر  عنوانه)ا)) السيد)ة))

40)بني يخلف) تجزئة بني يخلف رقم)

كمصفي) املغرب  املحمدية  ((8815

)ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية باملحمدية بأاريخ)3))نونبر)

017))تحت رقم)1633.

967I

COMICONE

BATIMRIZAQ
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

COMICONE
رقم 1، عمارة 6، اقامة ابن سينا ، 

50000، مكناس املغرب

BATIMRIZAQ شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 141، 

النعيم 8، سيدي بابا - 50040 

مكناس املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.40481

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تقرر حل) 31)غشت) املؤرخ في)

املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 

رتسمالها) مبلغ  (BATIMRIZAQ

مقرها) درهم  عنوان  (100.000

(،8 النعيم) (،141 رقم) اإلجأماعي 

50040)مكناس املغرب) (- سيدي بابا)

نتيجة 5):)عدم تشغيل الشركة مند)

تأسيسها سنة)016).

  حدد مقر الأصفية ب رقم)874،)

 50040 (- بابا) سيدي  جداد،) ديور 

مكناس املغرب.)

  عين:
مطانض) رجاء) السيد)ة))
جداد،) ديور  (،874 رقم)  عنوانه)ا))

املغرب) مكناس  (50040 بابا) سيدي 

كمصفي))ة))للشركة.

الحد د) اإلقأضاء) ) عند 

املخولة) الصالحيات  على  املفر ضة 

تبليغ) املخابرة  محل  محل  لهم 

بالأصفية) العقود  الوثائق املأعلقة 
بابا) سيدي  (،8 النعيم) (،141 رقم) (:

مكناس..

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((9 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم)885.

968I

محاسبات البير ني

EIP CNED-PRIVE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

محاسبات البير ني

كأبية ) شارع الحسن الثاني رقم 

18 جليز مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب

EIP CNED-PRIVE شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي 33 حي 

لقصور شقة 5-6 مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.98739

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في)15)يوليوز)))0))تقرر حل)

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)

 EIP CNED-PRIVE الشريك الوحيد)

درهم) (100.000 رتسمالها) مبلغ 

حي) (33 اإلجأماعي) مقرها   عنوان 

 40000 (- مراكش) (5-6 لقصور شقة)

:)مشكل في) مراكش املغرب نتيجة 5)

التسيير.

حي) (33   حدد مقر الأصفية ب)

 40000 (- مراكش) (5-6 لقصور شقة)

مراكش املغرب.)

  عين:

بولي اسامة  عنوانه)ا)) السيد)ة))

 38130 فرنسا) فالون  هنري  ((1

)ة)) كمصفي) فرنسا  اشير لس 

للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((9 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139875.

969I

محاسبات البير ني

ELECTRO TOP
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

محاسبات البير ني

كأبية ) شارع الحسن الثاني رقم 

18 جليز مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب

ELECTRO TOP شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي 359 ب 

مسيرة 1 مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.74195

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في)15)يوليوز)))0))تقرر حل)

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)

 ELECTRO TOP الوحيد) الشريك 

مبلغ رتسمالها)80.000)درهم  عنوان)

 1 مسيرة) ب  (359 اإلجأماعي) مقرها 

املغرب) مراكش  (40000 (- مراكش)

نتيجة 5):)مشاكل في اسأيراد املعدات)

 2يع السلع.

ب) (359   حدد مقر الأصفية ب)

مراكش) (40000 (- مراكش) (1 مسيرة)

املغرب.)

  عين:

بولي اسامة  عنوانه)ا)) السيد)ة))

 38130 فرنسا) فالون  هنري  ((1

)ة)) كمصفي) فرنسا  اشير لس 

للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((9 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139874.
970I

STE TIB COMPT SARL AU

NAIMA CIMENT
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

STE TIB COMPT SARL AU
ملأقى شارع املرابطين  زنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكأب رقم 
05 ، 60000،  جدة املغرب

NAIMA CIMENT شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها االجأماعي تجزئة 
جفا5 الأجزئة رقم 5 طريق تازة - 

60000  جدة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.19(09

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تمت) ((0(( شتنبر) ((7 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  الأالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
اآلليات  املعدات املأنقلة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتنبر) ((9 بأاريخ) بوجدة  الأجارية 

))0))تحت رقم)899).
971I

محاسبات البير ني

SHINY
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

محاسبات البير ني
كأبية ) شارع الحسن الثاني رقم 

18 جليز مراكش ، 40000، مراكش 
املغرب

SHINY شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي 48 زنقة 

الحرية شقة 19 كليز مراكش - 
40000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.9(973
الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر) ((0(1 تكأو2ر) (01 في) املؤرخ 
ذات مسؤ لية محد دة) حل شركة 
مبلغ) (SHINY الوحيد) الشريك  ذات 
درهم  عنوان) (80.000 رتسمالها)
الحرية) زنقة  (48 اإلجأماعي) مقرها 
 40000 (- مراكش) كليز  (19 شقة)
:)مشكل في) مراكش املغرب نتيجة 5)
الحصو5) في  الشركة  صعو2ة  مقر 

على رخصة ملزا لة املهنة.
 48 ب) الأصفية  مقر  حدد    
(- كليز مراكش) (19 زنقة الحرية شقة)

40000)مراكش املغرب.)
  عين:

بولي اسامة  عنوانه)ا)) السيد)ة))
 38130 فرنسا) فالون  هنري  ((1
)ة)) كمصفي) فرنسا  اشير لس 

للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((9 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139873.

97(I

اعالنات الشركات

 STE SOTES SARL AIT
MELLOUL

إعالن مأعدد القرارات

STE SOTES SARL
AIT MELLOUL

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
على) االتفاق  تم  (30/08/(0((  يوم)

ما يلي):)
اسأقالة السيد صابر الحسن من)

منصبه كمسير للشركة.
تعيين السيد شريك تحمد كمسير)

 حيد للشركة

العنوان) إلى  الشركة  مقر  تحويل 

تيت) (163 رقم) افولكي  تجزئة  الأالي 

ملو5.

باملحكمة) القانوني  اإليداع 

 (9/09/(0(( االبأدائية انزكان يوم)

تحت رقم1887 

973I

ABA GESTION SARLAU

NEW SPORTS LOISIRS

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV(MED(V 3EME(ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

NEW SPORTS LOISIRS شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

عبدالكريم بن جلون رقم )4 الطابق 

السادس مكأب اشرف - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

73999

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (1(

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 NEW (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.SPORTS LOISIRS

تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نوادي رياضية  ترفيهية.
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شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
عبدالكريم بن جلون رقم))4)الطابق)
 30000 (- اشرف) مكأب  السادس 

فاس املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:
 IXOS GROUPE S.A الشركة)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (: 100

للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
 IXOS GROUPE S.A الشركة)
 479-1050 لويس) شارع  عنوانه)ا))

بر كسيل)1050)بر كسيل بلجيكا.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
بنكر م) جنفيف  مريم  السيدة 
عنوانه)ا))47)تجزئة برستيجيا الشقة)
9)ملعب الخيل)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((9 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)4010.
974I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

STE CONSERVE NORA
تعيين تعضاء)مجلس اإلدارة

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

37 شارع عال5 إبن عبدهللا، شقة 
رقم ))4, الطابق الرابع. ، 50000، 

MEKNES MAROC
STE CONSERVE NORA »شركة 

املساهمة«
 عنوان مقرها االجأماعي: ب پ 
7 سبع عيون مكناس - 50000 

مكناس املغرب.
»تعيين تعضاء مجلس اإلدارة«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.(736

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
تقرر) ((0(( يوليوز) ((8 في) املؤرخ 
اإلدارة خال5) مجلس  تعضاء) تعيين 

السنوات املالية الأالية:)

(0(1-(0(( -
(0((-(0(3 -
(0(3-(0(4 -
(0(4-(0(5 -
(0(5-(0(6 -

األشخاص الطبيعيون:)
عضو) بصفأه)ا)) داني  السيد)ة))
مجلس اإلدارة  الكائن عنوانه)ا))ب:)
ع) م  املنزه ب  حي  ديجوني  زنقة  (7(

مكناس)50000)مكناس املغرب)
األشخاص املعنويون:)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((7 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3501.

975I

ETABLISSEMENT GHAITI

ZOHOR DAKHLA
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شارع العركوب رقم 01 ، 73000، 

الداخلة املغرب
ZOHOR DAKHLA شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي حي 

الحسني رقم 165 - 73000 الداخلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
((611

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (14
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.ZOHOR DAKHLA

زراعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الخضر ات) تنواع  جميع   إنأاج 

 الفواكه)،)الفالحة العامة..
حي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
165 - 73000)الداخلة) الحسني رقم)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رتسما5  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: اشباني) محمد  السيد 
درهم) (100.000,00 بقيمة) حصة 

للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) اشباني  محمد  السيد 
سيدي) (101 رقم) الياقوت  تجزئة 
البيضاء) الدار  ((05(0 معر ف)

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اشباني  محمد  السيد 
سيدي) (101 رقم) الياقوت  تجزئة 
البيضاء) الدار  ((05(0 معر ف)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بأاريخ) الدهب  بوادي  االبأدائية 
شتنبر)))0))تحت رقم)))0)/1567.
976I

ACT FINANCE

CHIMAR
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

ACT FINANCE
 169BD MOULAY IDRISS

 1er, ETAGE 2 N°3 ، 20360،
CASABLANCA MAROC

CHIMAR شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي تقاطع 
شارع جيش امللكي  زنقة كي�شي 

رسين - 00)0) الدرالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1(8(41

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( ماي) (31 في) املؤرخ 

املصادقة على):

مريم ليمديوار) )ة)) تفويت السيد)

تصل) من  اجأماعية  حصة  ((50

1.000)حصة لفائدة السيد))ة))عاد5)

بن عبد هللا بأاريخ)31)ماي)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 08 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

يونيو)))0))تحت رقم))701)8.

977I

ACT FINANCE

CHIMAR IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ACT FINANCE

 169BD MOULAY IDRISS

 1er, ETAGE 2 N°3 ، 20360،

CASABLANCA MAROC

CHIMAR IMMOBILIERE شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة

  عنوان مقرها االجأماعي شارع 

جيش امللكي  زنقة كي�شي رسين - 

00)0) الدرالبيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1(8(41

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تم تحويل) ((0(( ماي) (31 املؤرخ في)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤ لية املحد دة«)إلى)»شركة)

ذات مسؤ لية محد دة ذات الشريك)

الوحيد«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

يونيو)))0))تحت رقم))701)8.

978I
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SICAL

سكمات
شركة املساهمة

مالءمة النظام األسا�شي للشركة

SEGMET
 boulevard Président Félix ,(4
 Houphouët(Boigny ، 20010،

Casablanca Maroc
سكمات »شركة املساهمة«

 عنوان مقرها االجأماعي: 4)، شارع 
الرئيس فليكس هوفويت بوانيي - - 

الدار البيضاء املغرب.
»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

965.) الدار البيضاء.
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
تقرر) ((0(( يونيو) ((7 في) املؤرخ 
للشركة) األسا�شي  النظام  مالءمة 
 19-(0 رقم) مع مقأضيات القانون:)
 17-95 املعد5  املأمم للقانون رقم)

املأعلق بشركات املساهمة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (1 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838363.

979I

NOBLACTION

ST PARIS
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصور إقامة األميرة 
3 الطابق األ 5 رقم 15، 40000، 

مراكش املغرب
ST PARIS شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي مركز 

األعما5 اناس رقم 10 طريق تاركة 
4 د د م الطابق 4 مكأب 34 تمام 
مؤسسة فيكأور هيكو - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1(9(67

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (19
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 ST (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.PARIS
مؤسسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

العناية بالجما5.
مركز) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
تاركة) طريق  (10 رقم) اناس  األعما5 
تمام) (34 مكأب) (4 د د م الطابق) (4
 40000 (- هيكو) فيكأور  مؤسسة 

مراكش املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 500 (: بلعزيز) جيهان  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
السيدة هدى لحرش):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) بلعزيز  جيهان  السيدة 
شارع) (19 د) شقة  (( احالم) اقامة 
االمير موالي عبد هللا)40000)مراكش)

املغرب.
عنوانه)ا)) لحرش  هدى  السيدة 
مها) اقامة  ارسالن  زنقة شكيب  (11

الشقة)1)م ج)30000)فاس املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بلعزيز  جيهان  السيدة 
شارع) (19 د) شقة  (( احالم) اقامة 
االمير موالي عبد هللا)40000)مراكش)

املغرب
عنوانه)ا)) لحرش  هدى  السيدة 
مها) اقامة  ارسالن  زنقة شكيب  (11

الشقة)1)م ج)30000)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((8 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139800.
980I

AGIN SARL

 WORLD OF WORK
SARL AU

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

AGIN SARL
 RUE(RABIA(APT 2 AGDAL 17

 RABAT ، 12000، RABAT
MAROC

 WORLD OF WORK SARL AU
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد)في طور الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 
سوريا عملرة 66 زنقة تانسيفت 
شقة 4 تكدا5 الر2اط - 10090 

الر2اط املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.148405

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر) ((0(( شتنبر) (19 في) املؤرخ 
ذات مسؤ لية محد دة) حل شركة 
 WORLD OF ذات الشريك الوحيد)
رتسمالها) مبلغ  (WORK SARL AU
مقرها) درهم  عنوان  (100.000,00
 66 عملرة) سوريا  إقامة  اإلجأماعي 
زنقة تانسيفت شقة)4)تكدا5 الر2اط)
(: الر2اط املغرب نتيجة 5) (10090  -

عدم  جود طلبيات.
إقامة) ب  الأصفية  مقر  حدد    
سوريا عمارة)66)زنقة تانسيفت شقة)
الر2اط) (10090 (- الر2اط) تكدا5  (4

املغرب.)
  عين:

اكدم) الود د  عبد  السيد)ة))
رقم) الأيا5  مكأب  زنقة   عنوانه)ا))
7))سال)11000)سال املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)
سوريا) إقامة  (: بالأصفية) املأعلقة 
 4 شقة) تانسيفت  زنقة  (66 عمارة)

تكدا5 الر2اط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((8 بأاريخ) بالر2اط  الأجارية 

))0))تحت رقم)9196)1.

981I

ديوان موثق

 S2A CONFECTION
س)ت كونفكسيون

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تفويت حصص

ديوان موثق
شارع الجيش امللكي تجزئة  ليلي 

مكاتب الفأح الطابق ) الشقة 9 ، 
30000، فاس املغرب

S(A confection س)ت كونفكسيون 
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي قطعة 
17 الحي الصناعي - 30000 صفر  

املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.49(

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( شتنبر) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تغمند الفا�شي) )ة)) تفويت السيد)
تصل) من  اجأماعية  حصة  (3.350
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (5.000
سعيد جريفة بأاريخ)05)شتنبر)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتنبر) (13 بأاريخ) االبأدائية بصفر  

))0))تحت رقم)))/96).

98(I

ديوان موثق

 S2A CONFECTION
س)ت كونفكسيون

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تحويل الشكل القانوني للشركة

ديوان موثق
شارع الجيش امللكي تجزئة  ليلي 

مكاتب الفأح الطابق ) الشقة 9 ، 
30000، فاس املغرب

S(A confection س)ت كونفكسيون 
شركة ذات املسؤ لية املحد دة
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  عنوان مقرها االجأماعي قطعة 17 

الحي الصناعي - 30000 صفر .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.49(

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

املؤرخ في)05)شتنبر)))0))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤ لية املحد دة«)إلى)»شركة)

ذات مسؤ لية محد دة ذات الشريك)

الوحيد«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (13 بأاريخ) االبأدائية بصفر  

))0))تحت رقم)))/96).

983I

FICOMFI

EXPERT PARE BRISE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

FICOMFI

 APPT(N 7 3EME(ETAGE, IMM

 4, RUE(ACCRA, VN(MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC

EXPERT PARE BRISE شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي الشقة رقم 

7 عمارة 4 شارع تكرا م.ج مكناس - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

57(85

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (14

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.EXPERT PARE BRISE

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

إكسسوارات  قطع غيار للسيارات.

الشقة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
رقم)7)عمارة)4)شارع تكرا م.ج مكناس)

- 50000)مكناس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

حصة) (500 (: مراد) راجا  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: عمر) البوجيدي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد راجا مراد عنوانه)ا))تجزئة)

 1 طابق) (4 شقة) (18 دار ملان عمارة)

الدر ة)6000))السطات املغرب.

السيد البوجيدي عمر عنوانه)ا))
زا ية) (05 رقم) (03 تجزئة نازيك زنقة)

))مارس عين الشق البيضاء)0000) 

الدار البيضاء)املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد راجا مراد عنوانه)ا))تجزئة)

 1 طابق) (4 شقة) (18 دار ملان عمارة)

الدر ة)6000))السطات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((9 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3537.

984I

املسا ي

SOBOHATRA
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

قفل الأصفية

املسا ي

10 عمارة غنينو شقة 17 زنقة تبو 

الطيب املأنبي ، 30000، فاس 

املغرب

SOBOHATRA شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي : د ار ا الد 

الطيب السفلى رقم 18 جماعة ا الد 

الطيب فاس - 30000 فاس املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.41953

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تقرر) ((0(( يوليوز) ((7 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (SOBOHATRA حل)
رتسمالها) مبلغ  املحد دة  املسؤ لية 
مقرها) درهم  عنوان  (60.000
اإلجأماعي د ار ا الد الطيب السفلى)
(- 18)جماعة ا الد الطيب فاس) رقم)
فاس املغرب نتيجة لأوقف) (30000

نشاط لشركة.
  عين:

تعراب) مو�شى  السيد)ة))
 63 الشقة) د  العمارة   عنوانه)ا))
شارع عال5 بن عبد هللا)30000)فاس)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
  قد تم انعقاد الجمعية الخأامية)
بأاريخ)06)يوليوز)))0)) في د ار ا الد)
الطيب السفلى رقم)18)جماعة ا الد)
الطيب فاس)-)30000)فاس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((7 بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)))01/0)3.

985I

FITREC SARL.AU

 DEPANAGE PARK AIN
LAHCEN

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رتسما5 الشركة

FITREC SARL.AU
 AVENUE DES FAR IMM

 ISMAILIA(N°AE(TETOUAN ،
93000، TETOUAN(MAROC

 DEPANAGE PARK AIN LAHCEN
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي فندق عين 
جديدة الطريق الوطنية رقم ) كلم 
)) طريق طنجة - 93000 تطوان 

املغرب.
رفع رتسما5 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.(0835

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تم) ((0(( غشت) (30 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رتسما5  رفع 

«400.000)درهم«)تي من)»100.000 

عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)

ت ) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((7 االبأدائية بأطوان بأاريخ)

))0))تحت رقم)1984.

986I

إئأمانية الواحة

ZIZ INVESTISSEMENT
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

إئأمانية الواحة

) زنقة الحرية ، 000)5، الرشيدية 

املغرب

ZIZ INVESTISSEMENT شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي قصر 

تصرغين بن محمد سجلماسة - 

450)5 الريصاني املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

14645

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(1 فبراير) (10

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 ZIZ (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.INVESTISSEMENT

غرض الشركة بإيجاز):)االسأغال5)

الفالحي،)مزارع.

قصر) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

(- سجلماسة) محمد  بن  تصرغين 

450)5)الريصاني املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
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 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

حصة) (500 (: كنون) السيدة  فاء)

بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد عبد اللطيف بالبقا5):)500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) كنون  السيدة  فاء)

لالستثمار) الجهوي  املكأب  اطر  حي 

الفالحي)000)5)الرشيدية املغرب.

بالبقا5) اللطيف  عبد  السيد 

 1 الطابق) (7 إي) عمارة  عنوانه)ا))

الشقة)1)الأضامن)1 50060)مكناس)

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) كنون  السيدة  فاء)

لالستثمار) الجهوي  املكأب  اطر  حي 

الفالحي)000)5)الرشيدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بأاريخ) بالرشيدية  االبأدائية 

مارس)1)0))تحت رقم)369.

987I

محمد معطى هللا

TRANSPORTAS
إعالن مأعدد القرارات

محمد معطى هللا

 RUE(DE(FES(ETAGE 7 No 19 ,77

90000 ،، طنجة املغرب

TRANSPORTAS »شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة«

 عنوان مقرها االجأماعي: 77، شارع 

فاس ، املجمع مبر ك الجهة د 

الطابق 7 رقم 19 ، طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.114375

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

تم اتخاذ) ((0(( مارس) (01 املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
بقيمة) سهم  ((50 بيع) (: األسهم) بيع 
زهير) السيد  بين  للسهم  درهم  (100
يعلوي رقم البطاقة))D81637)مالك)
،إلى) كبائع) إليه  املشار  (

ً
سهما ((50

السيد جما5 منصوري رقم البطاقة)
)D81637))مالك)750)سهم)))املشار)

إليه كمشتري من جهة تخرى
على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 
تعيين) (: تعيين  مغادرة مسير) مايلي:)
السيد جما5 منصوري رقم البطاقة)
غير) لفترة  كمسير  حيد  (D81637(
محددة)،) مغادرة املسير السيد زهير)

D81637((يعلوي رقم البطاقة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
(: للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
إلى) شركة ذات املسؤ لية املحد دة 
شركة ذات املسؤ لية املحد دة ذات)

الشريك الوحيد
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
(: للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
إلى) شركة ذات املسؤ لية املحد دة 
شركة ذات املسؤ لية املحد دة ذات)

الشريك الوحيد
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((9 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)10669.
988I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

 ZEHDALI CASH ET
SERVICES

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
 ZEHDALI CASH ET SERVICES

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي محل 

رقم 1 املنصور 3 مكناس - 50000 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

57(73

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (09

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.ZEHDALI CASH ET SERVICES

:) سيط) بإيجاز) الشركة  غرض 

لأحويل األموا5.

محل) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 50000 (- مكناس) (3 املنصور) (1 رقم)

مكناس املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

السيد ادريس زهدالي):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

السيدة توريا زريوح):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) زهدالي  ادريس  السيد 

 01 الطابق) (13 رقم) املسجد  اقامة 

الشقة)04)الأضامن املنصور مكناس)

50000)مكناس املغرب.

عنوانه)ا)) زريوح  توريا  السيدة 
 0( الأضامن) (04 رقم) (13 عمارة)

مكناس) (50000 مكناس) املنصور 

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) زهدالي  ادريس  السيد 

 01 الطابق) (13 رقم) املسجد  اقامة 

الشقة)04)الأضامن املنصور مكناس)

50000)مكناس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((8 بأاريخ) بمكناس  الأجارية 

))0))تحت رقم)3)35.

989I

ائأمانية الهدى

HANAOUI EXPRESS
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائأمانية الهدى

1)1 زنقة ابن خلد ن برشيد ، 

6100)، برشيد املغرب

HANAOUI EXPRESS شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار لوطي 

سيدي عبد الخالق شكا ي برشيد - 

6113) برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17101

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (14

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.HANAOUI EXPRESS

نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

اللوجستية  البريد) الخدمات  (-

السريع.

-)نقل العما5

-)النقل السياحي.

-)النقل الوطني  الد لي.

عنوان املقر االجأماعي):)د ار لوطي)

سيدي عبد الخالق شكا ي برشيد)-)

6113))برشيد املغرب.
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تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)
درهم،)مقسم كالأالي:

السيد حنا ي مراد):)1.000)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

السيد حنا ي مراد عنوانه)ا))د ار)
هدامي) الخالق  عبد  سيدي  لوطي 

برشيد)6450)) الد عبو املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد حنا ي مراد عنوانه)ا))د ار)
هدامي) الخالق  عبد  سيدي  لوطي 

برشيد)6450)) الد عبو املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((9 بأاريخ) ببرشيد  االبأدائية 

))0))تحت رقم)986.

990I

JBR CONSEILS

AMNSNAW TRAVAUX
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JBR CONSEILS
816 شقة رقم ) الطابق اال 5 

تجزئة املسار الحي الصناعي مراكش 
، 40000، مراكش املغرب

AMNSNAW TRAVAUX شركة 
ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي املسيرة 
3 قطاع ت رقم 54) شقة رقم 3 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1(9331

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (09
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.AMNSNAW TRAVAUX
تشغا5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء))مقا 5).
عنوان املقر االجأماعي):)املسيرة)3 
قطاع ت رقم)54))شقة رقم)3)مراكش)

- 40000)مراكش املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رتسما5 الشركة:)1.000.000 

درهم،)مقسم كالأالي:
 10.000 (: السيد حسن الغد يني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد حسن الغد يني عنوانه)ا))
شأوكة) د ار حي الحاج علي الصفاء)
باها) ايت  شأوكة  (87100 باها) ايت 

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد حسن الغد يني عنوانه)ا))
شأوكة) د ار حي الحاج علي الصفاء)
باها) ايت  شأوكة  (87100 باها) ايت 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((9 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139850.
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STE LUSPA SERVICE 

STE LUSPA SERVICE
إعالن مأعدد القرارات

STE LUSPA SERVICE
 N° 24 BLOC 310 MAISONS
 ECONOMIQUES ، 80000،

AGADIR MAROC
STE LUSPA SERVICE »شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة«
 عنوان مقرها االجأماعي: رقم 4) 
بلوك 310 املناز5 االقأصادية - 

80000 تكادير املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.4(939

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

تم اتخاذ) ((0(( 19)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات الأالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

قام السيد فريد اخرازالحامل لبطاقة)

 500 بيع) (J5((644 رقم) الأعريف 

 LUSPA»حصة مملوكة له في شركة

محمد) السيد  لفائدة  (»SERVICE

املودن الحامل لبطاقة الأعريف رقم)

J46((64)الأوزيع الجديد للحصص)

محمد) للسيد  حصة  كالأالي:1000)

املودن.)

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تغيير الشكل القانوني من شركة ذات)

الى شركة ذات) املسؤ لية املحد دة 

الشريك) ذات  املحد دة  املسؤ لية 

الوحيد.)

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) بند 

األسا�شي) القانون  تحيين  مايلي:)

))0)) تم) 16شتنبر) للشركة بأاريخ)

تسجيله بأاريخ))))شتنبر))0))تحت)

RE (0((00341501(067:املرجع

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((9 بأاريخ) باكادير  الأجارية 

))0))تحت رقم)3690.

99(I

sacompta sarl au

STE ENERGIE KAZWAN
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sacompta sarl au

44) شارع الجيش امللكي ميسور ، 

50)33، ميسور املغرب

STE ENERGIE KAZWAN شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي د ار ايت 

مليس كيكو - 33053 بوملان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

((41

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((0

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.ENERGIE KAZWAN

األشغا5) (: غرض الشركة بإيجاز)

بيع) (+ مأحادث) (+ املخألفة ت  البناء)

لوازم املكأب.

:)د ار ايت) عنوان املقر االجأماعي)

مليس كيكو)-)33053)بوملان املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:

100)حصة) (: السيد الحسين قز )

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) قز   الحسين  السيد 

كيكو) كايس  ايت  هرة  ايت  د ار 

33053)بوملان املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) قز   الحسين  السيد 

كيكو) كايس  ايت  هرة  ايت  د ار 

33053)بوملان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((8 بأاريخ) ببوملان  االبأدائية 

))0))تحت رقم)496.

993I
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ASMAA MEDIA GROUP

BASLI IMMOBILIER

شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب الر مي بلوك 39 الرقم 

0) البرنو�شي البيضاء، 0000)، 

البيضاء املغرب

BASLI IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي 13 شارع 

احمد املجاطي اقامة لزالب طابق 1 

رقم 8 املعاريف - - البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.480483

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تقرر حل) ((0(( ماي) (31 في) املؤرخ 

املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 

BASLI IMMOBILIER)مبلغ رتسمالها)

مقرها) درهم  عنوان  (100.000

املجاطي) احمد  شارع  (13 اإلجأماعي)

اقامة لزالب طابق)1)رقم)8)املعاريف)

:)نقص) البيضاء)املغرب نتيجة 5) (- (-

الوسائل املالية.

  حدد مقر الأصفية ب)13)شارع)

 1 احمد املجاطي اقامة لزالب طابق)

رقم)8)املعاريف)-)-)البيضاء)املغرب.)

  عين:

السيد)ة))محمد باسلي  عنوانه)ا))

تجزئة بن يخلف رقم309)بن يخلف)-)

البيضاء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

يونيو)))0))تحت رقم)8563)8.

994I

One(plus(energy(sarl

ONE PLUS ENERGY
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

One(plus(energy(sarl
 N 3267 Av(Casablanca(hay

 mohammadi(agadir 3eme(Etage
، 80000، Agadir(Maroc

One(plus(energy شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 N 3267 عنوان مقرها اإلجأماعي 
 hay(mohammadi(agadir 3eme

 Etage(Agadir 8000 Agadir
.Maroc

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.393(3
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(0 فبراير) ((5 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 Barry(Khalid )ة)) تفويت السيد)
500)حصة اجأماعية من تصل)500 
 Azouguigh((حصة لفائدة السيد))ة

Houssaine)بأاريخ)5))فبراير)0)0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
مارس) (08 بأاريخ) باكادير  الأجارية 

0)0))تحت رقم)5)1.

995I

4AC

 GLOBAL BUSINESS
INTELLIGENCE

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

4AC
 14RUE LAFAYETTE IMMB

 CONTINENTAL(ETG 5 APPT 47
TANGER ،90000 ، املغرب

 GLOBAL BUSINESS
INTELLIGENCE شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

موالي يوسف إقامة النيل 36 

الطابق األر�شي رقم 1 - 90000 

طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.71841

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تمت) ((0(( شتنبر) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):

القناقي) زكرياء) )ة)) تفويت السيد)

تصل) من  اجأماعية  حصة  (1.000

1.000)حصة لفائدة السيد))ة))تنس)

صبور بأاريخ)14)شتنبر)))0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) ((1 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)57577).

996I

CREASTE MAROC

 CONSULTING EXPERTISE
 INTERNATIONALE

GROUPE HZCEI
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

CREASTE MAROC

 IMM 39 AV(LALLA(LYACOUT

 APT(N°1 1ER(ETAGE

 CASABLANCA ، 202502،

CASABLANCA MAROC

 Consulting Expertise

 Internationale Groupe HZCEI

شركة ذات املسؤ لية املحد دة)في 

طور الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي حي العيون 

تقاطع زنقة ايت يفلمان الفداء رقم 

341 الطابق الثاني الدار البيضاء 

حي العيون تقاطع زنقة ايت يفلمان 

الفداء رقم 341 الطابق الثاني الدار 

البيضاء 50)0) الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.511809

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تقرر) ((0(( شتنبر) (07 في) املؤرخ 
املسؤ لية) ذات  شركة  حل 
 Consulting Expertise املحد دة)
 Internationale Groupe HZCEI
مبلغ رتسمالها)10.000)درهم  عنوان)
مقرها اإلجأماعي حي العيون تقاطع)
 341 رقم) الفداء) يفلمان  ايت  زنقة 
حي) البيضاء) الدار  الثاني  الطابق 
يفلمان) ايت  زنقة  تقاطع  العيون 
الفداء)رقم)341)الطابق الثاني الدار)
البيضاء) الدار  ((0(50 البيضاء)

املغرب نتيجة 5):)
ت  مجلس اإلدارة) إجماع الشركاء)

 موافقتهم على تصفية الشركة..
  حدد مقر الأصفية ب حي العيون)
رقم) تقاطع زنقة ايت يفلمان الفداء)
(- الطابق الثاني الدار البيضاء) (341

50)0))الدار البيضاء)املغرب.)
  عين:

حساني) املصطفى  السيد)ة))
حسين) طه  زنقة  (163  عنوانه)ا))
طابق)4)شقة)7)كرتي البيضاء)50)0) 
)ة)) كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839004.

997I

CREASTE MAROC

MY OLIVE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

CREASTE MAROC
 IMM 39 AV(LALLA(LYACOUT

 APT(N°1 1ER(ETAGE
 CASABLANCA ، 202502،

CASABLANCA MAROC
MY OLIVE شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة)في طور الأصفية)
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 عنوان مقرها اإلجأماعي 45 زنقة 
عبد القادر موفأكار الطابق الثاني 
الشقة رقم 4 الدار البيضاء املغرب 

50)0) الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.481541

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) 30)غشت) املؤرخ في)
 MY شركة ذات املسؤ لية املحد دة)
 100.000 رتسمالها) مبلغ  (OLIVE
 45 اإلجأماعي) درهم  عنوان مقرها 
الطابق) موفأكار  القادر  عبد  زنقة 
البيضاء) الدار  (4 رقم) الشقة  الثاني 
املغرب)50)0))الدار البيضاء)املغرب)
على) املأوالية  لخسائر  (: (5 نتيجة 
الشركة  تأكد عجزها عن االسأمرار.
زنقة) (45   حدد مقر الأصفية ب)
الثاني) الطابق  موفأكار  القادر  عبد 
املغرب) الدار البيضاء) (4 الشقة رقم)

50)0))الدار البيضاء)املغرب.)
  عين:

تومي) ايسماعيل  السيد)ة))
الدار) ((0(50 املغرب)  عنوانه)ا))
البيضاء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839005.

998I

FOUZMEDIA

IMMO.ARCHI.MAZOUZ
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
IMMO.ARCHI.MAZOUZ شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 59 اقامة 
موالي عبدالعزيز شارع موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
66069

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( يوليوز) (18
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.IMMO.ARCHI.MAZOUZ
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مقا 5 في االشغا5 املخألفة) عقاري،)

 البناء،)مقا 5 في نقل البضائع.
 59 (: االجأماعي) املقر  عنوان 
شارع) عبدالعزيز  موالي  اقامة 
 14000  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 -

الشخصية  العائلية) األسماء) (-
 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) مز ز  الحسن  السيد 
 3 رقم) ه  بلوك  املسأعجل  الحي 

14000)القنيطرة املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) مز ز  الحسن  السيد 
 3 رقم) ه  بلوك  املسأعجل  الحي 

14000)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ) بالقنيطرة  االبأدائية 

يوليوز)))0))تحت رقم)-.

999I

FOUZMEDIA

KHARIF TRANSPORT
إعالن مأعدد القرارات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

KHARIF TRANSPORT »شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة«

 عنوان مقرها االجأماعي: 143 

تجزئة كرسيكا - - القنيطرة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.41405

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

املؤرخ في)31)غشت)))0)

تم اتخاذ القرارات الأالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

حصة) (500 تفويت) على  املصادقة 

اجأماعية بقيمة)100)درهم للواحدة)

في ملكية السيد محمد بدري لفائدة)
السيد هشام بدري

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
بدري) محمد  السيد  اسأقالة  قبو5 

السيد) التسيير  تعيين  مهمة  من 

للشركة) جديد  مسير  بدري  هشام 

جميع) له  محد دة  تخو5  غير  ملدة 

الصالحيات  اإلمضاءات

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

حصة) (500 تفويت) على  املصادقة 

اجأماعية بقيمة)100)درهم للواحدة)

في ملكية السيد محمد بدري لفائدة)
السيد هشام بدري

بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
بدري) محمد  السيد  اسأقالة  قبو5 

السيد) التسيير  تعيين  مهمة  من 

للشركة) جديد  مسير  بدري  هشام 

جميع) له  محد دة  تخو5  غير  ملدة 

الصالحيات  اإلمضاءات

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بأاريخ) بالقنيطرة  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)598)9.

1000I

FOUZMEDIA

WANG WOOD
إعالن مأعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
WANG WOOD »شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة«
 عنوان مقرها االجأماعي: زنقة 

موالي عبدهللا الرقم 9 إقامة جومانا 
الطابق الثاني الرقم ) - - القنيطرة 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.53979

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
املؤرخ في)18)غشت)))0)

تم اتخاذ القرارات الأالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
في) اجأماعية  حصة  (500 تفويت)
ملكية السيد  انغ زها  لفائدة السيد)
حصة) (400 بلغازي،) تفويت) خليل 
السيد  انغ) طرف  من  اجأماعية 

جيان لفائدة السيد خليل بلغازي
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد  انغ جيان مسير  حيد)
زها ) السيد  اسأقالة  بعد  للشركة 
له) التسيير  تخو5  مهمة  من   انغ 

جميع الصالحيات  اإلمضاءات
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
في) اجأماعية  حصة  (500 تفويت)
ملكية السيد  انغ زها  لفائدة السيد)
حصة) (400 بلغازي،) تفويت) خليل 
السيد  انغ) طرف  من  اجأماعية 

جيان لفائدة السيد خليل بلغازي
بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد  انغ جيان مسير  حيد)
زها ) السيد  اسأقالة  بعد  للشركة 
له) التسيير  تخو5  مهمة  من   انغ 

جميع الصالحيات  اإلمضاءات
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بأاريخ) بالقنيطرة  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)597)9.
1001I
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FOUZMEDIA

 MAROC GARNITURES DE
FREINS

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رتسما5 الشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 MAROC GARNITURES DE
FREINS شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 
1375 زنقة 176 عرصة القا�شي - 

14000 القنيطرة املغرب.
رفع رتسما5 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.3(911

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
رفع) تم  ((0(( شتنبر) (13 في) املؤرخ 
رتسما5 الشركة بمبلغ قدره)»90.000 
إلى) درهم«) (10.000« تي من) درهم«)
«100.000)درهم«)عن طريق):)تقديم)

حصص نقدية ت  عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بأاريخ) بالقنيطرة  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)749)9.

100(I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

MK LOISIRS
إعالن مأعدد القرارات

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
MK LOISIRS »شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة«
 عنوان مقرها االجأماعي: مراكش 
قيادة منارة طريق منطقة تمزميز - 

40000 مراكش املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.11(803

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

املؤرخ في)0))شتنبر)))0)

تم اتخاذ القرارات الأالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
يتناز5) محمد  شايب  تيت  السيد 

عن ملكية سأة عشر تلًفا  سأمائة)

منها) سهًما  ((16666(  سأة  سأين)

)ثمانية آالف  ثالثمائة  ثالثة) (8333

الضمانات) بموجب   ثالثون)) ينقل 

لصالح) (، للواقع  القانون) العادية 

سفيان  8333  السيد..بلغربي 

آالف  ثالثمائة  ثالثة) )ثمانية 

عبد) عمار  السيد  لصالح   ثالثون))

 MK LOISIRS(املجيد في شركة اسمها

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

السيد) جديدين  كشريكين  القبو5 

بلغربي) املجيد  السيد  عبد  عمار 

مشاركين) مديرين  إضافة  سفيان.)

ياسين) عزيماني  السيد  جديدين 

 السيد بلغربي سفيان.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

على) ينص  الذي  (:6-7 رقم) بند 
مايلي:)السيد تيت شايب محمد يتناز5)

عن ملكية سأة عشر تلًفا  سأمائة)

منها) سهًما  ((16666(  سأة  سأين)

)ثمانية آالف  ثالثمائة  ثالثة) (8333

الضمانات) بموجب   ثالثون)) ينقل 

لصالح) (، للواقع  القانون) العادية 

سفيان  8333  السيد..بلغربي 

آالف  ثالثمائة  ثالثة) )ثمانية 

عبد) عمار  السيد  لصالح   ثالثون))

 MK LOISIRS(املجيد في شركة اسمها

على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 

مشاركين) مديرين  إضافة  مايلي:)

ياسين) عزيماني  السيد  جديدين 
سفيان.القبو5) بلغربي   السيد 

كشريكين جديدين السيد عمار عبد)

املجيد  السيد بلغربي سفيان.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((9 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)66)10.

1003I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

DESERT ENGINES
إعالن مأعدد القرارات

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA SARL AU

 HAY EL FATH RUE YANBOAA
 NR 32 ، 70000، Laayoune

maroc
DESERT ENGINES »شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة ذات الشريك 

الوحيد«
 عنوان مقرها االجأماعي: شارع 
السمارة بلوك د رقم 07 العيون 

الساقية الحمراء - - العيون املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.14993

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
املؤرخ في)1))شتنبر)))0)

تم اتخاذ القرارات الأالية:)
قرار رقم)01:)الذي ينص على مايلي:)
رفع رتسما5 الشركة من)100.000.00 
بزيادة) تي  (4.000.000.00 الى) درهم 

3.900.000.00)درهم
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
على) ينص  الذي  (:01 رقم) بند 
مايلي:)تي)39000)حصة بمقدار)100 

درهم للحصة الواحدة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (30 االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)))0)/913).
1004I

SICAL

سافاري ش.م
شركة املساهمة

مالءمة النظام األسا�شي للشركة

SAFARI S.A
 boulevard Président Félix ,(4
 Houphouët(Boigny ، 20010،

Casablanca Maroc
سافاري ش.م »شركة املساهمة«

 عنوان مقرها االجأماعي: 4)، شارع 
الرئيس فليكس هوفويت بوانيي - - 

الدار البيضاء املغرب.

»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

5.703 الدار البيضاء.
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

املؤرخ في)9))يونيو)))0)
األسا�شي) النظام  مالءمة  تقرر 
رقم) للشركة مع مقأضيات القانون:)
املعد5  املأمم للقانون رقم) (19-(0

95-17)املأعلق بشركات املساهمة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (1 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)838364.

1005I

العيون استشارات

M912
إعالن مأعدد القرارات

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب
)M91 »شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة ذات الشريك الوحيد«

 عنوان مقرها االجأماعي: حي خط 
الرملة )0 زنقة تمنار رقم 17 - 

70000 العيون املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.(9139

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
املؤرخ في)6))غشت)))0)

تم اتخاذ القرارات الأالية:)
على) ينص  الذي  (:01 رقم) قرار 
عمار) اسامة  السيد  تفويت  مايلي:)
ايمن) السيد  ،) تفويت  حصة) ((50
لفائدة السيد) (، 50))حصة) كححلي)

ياسين  ريد
على) ينص  الذي  (:0( رقم) قرار 
ياسين  ريد) السيد  تعيين  مايلي:)

كمسير  حيد للشركة.
على) ينص  الذي  (:03 رقم) قرار 
مايلي:)تغيير الشكل القانوني للشركة)
محد دة) مسؤ لية  ذات  شركة  الى 

شريك  حيد
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
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الذي ينص على) (:06-07 بند رقم)
عمار) اسامة  السيد  تفويت  مايلي:)
ايمن) السيد  ،) تفويت  حصة) ((50
لفائدة السيد) (، 50))حصة) كححلي)

ياسين  ريد
على) ينص  الذي  (:14 رقم) بند 
ياسين  ريد) السيد  تعيين  مايلي:)

كمسير  حيد للشركة.
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الى) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
شركة ذات مسؤ لية محد دة شريك)

 حيد
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((( االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)813).
1006I

ETS BEN aaouinate 

IKHOUANE PROMOTEURS
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

ETS BEN aaouinate
 AV HASSAN II IMM ABOUELFAJ
 APPARTEMENT(N 2 ZEMAMRA
 zemamra، 24200، ZEMAMRA

maroc
 IKHOUANE PROMOTEURS

شركة ذات املسؤ لية املحد دة)في 
طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 4) حي 
السالم مجموعة 5 زمامرة - 00)4) 

الزمامرة املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1543

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تقرر حل) ((0(( يونيو) ((7 املؤرخ في)
املحد دة) املسؤ لية  ذات  شركة 
IKHOUANE PROMOTEURS)مبلغ)
درهم  عنوان) (100.000 رتسمالها)
4))حي السالم) مقرها اإلجأماعي رقم)
مجموعة 5 زمامرة)-)00)4))الزمامرة)

املغرب نتيجة 5):)توقيف النشاط.
 (4   حدد مقر الأصفية ب رقم)
(- زمامرة)  5 مجموعة  السالم  حي 

00)4))زمامرة املغرب.)

  عين:

بغداد) الواحد  عبد  السيد)ة))

زمامرة) شباب  حي  ((9  عنوانه)ا))

سيدي بنور)00)4))الزمامرة املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

حي) ((4 رقم) (: بالأصفية) املأعلقة 

السالم مجموعة 5 زمامرة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بأاريخ) بنور  بسيدي  االبأدائية 

يوليوز)))0))تحت رقم)345.

1007I

SOCIETE BEMAFI

SOCIETE ATLASCOPHY
إعالن مأعدد القرارات

SOCIETE BEMAFI

رقم )3 الطابق الثالت شارع الحسن 

الثاني تحداف تزر  ، 53100، تزر  

املغرب

SOCIETE ATLASCOPHY »شركة 

ذات املسؤ لية املحد دة«

 عنوان مقرها االجأماعي: الطابق 

األر�شي ايت يحيى ا عال تكريكرة - 

53100 ازر  املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.1335

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

املؤرخ في)6))شتنبر)))0)

تم اتخاذ القرارات الأالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

إضافة نشاط

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

زيادة رتس املا5 من خال5 مساهمات)

جديدة نقًدا

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

الداخلي) النظام  تحديث  تعديل 

للشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

بند رقم)3):)الذي ينص على مايلي:)
,  بيع) إضافة نشاط تعما5 مخألفة)

النباتات ت  األشجار),) البستنة)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
زيادة رتس املا5 بمبلغ تربع مائة تلف)
ليصبح رتس ما5) ((400  000( درهم)
تلف درهم) مائة  الشركة هو خمس 

.(500 000(
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (30 بأاريخ) بازر   االبأدائية 

))0))تحت رقم)308.
1008I

COMPTAELISSAOUI

BCB AUTO
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

COMPTAELISSAOUI
طريق العرائش عمارة تجعون رقم 
7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
150)9، القصر الكبير املغرب

BCB AUTO شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 1)17 
تجزئة املغرب الجديد اقامة فينيزيا 
مكأب رقم 05 العرائش - 000)9 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

7111
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (0(
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 BCB (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.AUTO
صيانة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
 اصالح املركبات)-)اصالح  استبدا5)

الزجاج األمامي)-الصيانة  االصالح..
رقم) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
اقامة) الجديد  املغرب  تجزئة  (17(1
(- العرائش) (05 رقم) مكأب  فينيزيا 

000)9)العرائش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)
درهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: بولبهايم) ابراهيم  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: بوزيان) هللا  عبد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 (: بولبهايم) ابراهيم  السيد 
بقيمة)100)درهم.

 500 (: بوزيان) هللا  عبد  السيد 
بقيمة)100)درهم.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

السيد ابراهيم بولبهايم عنوانه)ا))
الناظور) شكير  بني  اجلمام  د ار 

000)6)الناظور املغرب.
السيد عبد هللا بوزيان عنوانه)ا))
الضحى فا5 فلوري عمارة)19)الطابق)
طنجة) (9(000 طنجة) (31 رقم) (5

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا بوزيان عنوانه)ا))
الضحى فا5 فلوري عمارة)19)الطابق)
طنجة) (9(000 طنجة) (31 رقم) (5

املغرب
السيد ابراهيم بولبهايم عنوانه)ا))
الناظور) شكير  بني  اجلمام  د ار 

000)6)الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالعرائش بأاريخ)6))شتنبر)

))0))تحت رقم)989.

1009I

COMPTAELISSAOUI

بعيبعات
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

COMPTAELISSAOUI
طريق العرائش عمارة تجعون رقم 
7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
150)9، القصر الكبير املغرب

بعيبعات شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة
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 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 1)17 
تجزئة املغرب الجديد اقامة فينيزيا 
مكأب رقم 05 العرائش - 000)9 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

71(3
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (14
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

بعيبعات.
نجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
اكسسوارات) -بيع  شراء) األملنيوم)

األملنيوم-األعما5 املخألفة.
رقم) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
اقامة) الجديد  املغرب  تجزئة  (17(1
(- العرائش) (05 رقم) مكأب  فينيزيا 

000)9)العرائش املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 500 (: بعيبعات) فاطنة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 500 (: بعيبعات) امحمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 500 (: بعيبعات) فاطنة  السيدة 

بقيمة)100)درهم.
 500 (: بعيبعات) امحمد  السيد 

بقيمة)100)درهم.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيدة فاطنة بعيبعات عنوانه)ا))
د ار ا الد عمار قمقوم قيادة سيدي)
الغرب) تربعاء) سوق  الحاج  بو2كر 
14304)سوق األربعاء)الغرب املغرب.

السيد امحمد بعيبعات عنوانه)ا))
العوامرة) ق  ج  الرمل  املوارعة  د ار 
القصر الكبير) (9(150 القصر الكبير)

املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 مواطن مسيري الشركة:

السيد امحمد بعيبعات عنوانه)ا))
العوامرة) ق  ج  الرمل  املوارعة  د ار 
القصر الكبير) (9(150 القصر الكبير)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالعرائش بأاريخ)9))شتنبر)

))0))تحت رقم)1015.

1010I

Laghmich Mohammed

LK CREATION SARL AU
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE LK CREATION SARL
AU

ذات املسؤ لية املحد دة بشريك 
 احد

بمقأ�شى عقد عرفي حرر بطنجة)
تم  ضع) (،(0(( سبأمبر) (09 بأاريخ)
ذات) للشركة  األسا�شي  القانون 
الوحيد) بشريك  محد دة  مسؤ لية 

ذات الخصائص الأالية:
 LK CREATION التسمية:) (-

 SARL AU
تهداف) لها  الشركة  الهـدف:) (-
ت ) لحسابها  املغرب  خارجه  داخل 

لحساب الغير.
•)بيت الأجميل.

اسأيراد  تصدير  2يع) (•
مسأحضرات الأجميل  ملحقاتها.

•)تسويق  شراء) 2يع  توزيع جميع)
الأجميل  املنأجات) مسأحضرات 

املحلية األخرى.
بجميع) القيام  عامة  بصفة  (•
الأجارية  الصناعية) العمليات 
 املالية  العقارية التي ترتبط بطريقة)
بالهدف) مباشرة  غير  ت   مباشرة 
املسطر تعاله ت  تلك التي من شأنها)

تن تساعد على تنمية الشركة.
بطنجة،) االجأماعي:) املقر  (-
شارع موالي هشام  زنقة ار2و الطابق)

األر�شي رقم)7))إقامة سيتي لودج.

حدد رتسما5) رتسما5 الشركة:) (-
درهم مقسمة) (100.000 الشركة في)
درهم) (1000 100)حصة من فئة) إلى)
إلى) (1 من) مرقمة  الواحدة  للحصة 

100)كلها محررة  مخصصة إلى:
•)السيدة العوفي هجر)100)حصة

 99 تأسست الشركة ملدة) املدة:) (-
سنة ابأداء)من يوم تأسيسها النهائي)
إال في حالة الأصفية قبل األ ان ت )

الأمديد.
-)السنة االجأماعية:)تبدت من فاتح)

يناير  تنأهي في)31)دجنبر.)
السيدة) الشركة  يسير  اإلدارة:) (-

العوفي هجر)
اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع  (-
باملحكمة) الضبط  بمكأب  القانوني 
الجهوي) املركز  طريق  عن  الأجارية 
7))سبأمبر) لالستثمار بطنجة بأاريخ)
57763)) قيدت) رقم) تحت  ((0((
الشركة بالسجل الأجاري تحت رقم)

5)1308)من السجل الأحليلي.
املسير

1011I

COMPTAELISSAOUI

سومابوف
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAELISSAOUI
طريق العرائش عمارة تجعون رقم 
7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
150)9، القصر الكبير املغرب

سومابوف شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي غرسة د ار 
السرايمة جماعة قصر ابجير القصر 
الكبير - 150)9 القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
3493

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (17
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

سومابوف.
تر2ية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
 تسمين املاشية-االسأيراد  الأصدير)

-األعما5 املخألفة.
غرسة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
ابجير) قصر  جماعة  السرايمة  د ار 
القصر الكبير)-)150)9)القصر الكبير)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: ياسين) مومن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 1000 (: ياسين) مومن  السيد 

بقيمة)100)درهم.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد مومن ياسين عنوانه)ا))حي)
رقم) (1( م/د زنقة) املسيرة الخضراء)
القصر) (9(150 الكبير) القصر  ((45

الكبير املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد مومن ياسين عنوانه)ا))حي)
رقم) (1( م/د زنقة) املسيرة الخضراء)
القصر) (9(150 الكبير) القصر  ((45

الكبير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بأاريخ) الكبير  بالقصر  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)654.
101(I

GEOCODE

GEOCODE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

GEOCODE
شقة 33 الطابق الأالت اقامة 

امندا تجزئة  ازيس ) حي االزدهار ، 
40000، مراكش املغرب
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GEOCODE شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي شقة 33 

الطابق الأالت اقامة امندا تجزئة 

 ازيس ) حي االزدهار - 40000 

مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1(9351

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) (17

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.GEOCODE

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعلوميات.

 33 :)شقة) عنوان املقر االجأماعي)

تجزئة) امندا  اقامة  الأالت  الطابق 

 40000 (- االزدهار) حي  ((  ازيس)

مراكش املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 670 (: هشام) بهي  ايت  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 330 (: صالح) بن  ياسين  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد ايت بهي هشام عنوانه)ا))

 15 10)شقة) عمارة) (( تجزئة سينكو)

الطابق الأالت شارع املزدلفة)40000 

مراكش املغرب.

السيد ياسين بن صالح عنوانه)ا))
 85000 13)تجزئة البركة افراك) رقم)

تزنيت املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد ايت بهي هشام عنوانه)ا))

 15 10)شقة) عمارة) (( تجزئة سينكو)

الطابق الأالت شارع املزدلفة)40000 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((9 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139863.

1013I

NAJMAT ANNOUR

نجمة النور
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NAJMAT ANNOUR

جزئة النور عمارة رقم ن ر ت 5 5)1 

م )00 محل تجاري رقم ) مرس 

الخير تمارة - ، 000)1، تمارة املغرب

نجمة النور شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

النور عمارة انرتل5)1م)00 

مجموعة 11 محل تجاري رقم ) 

مرس الخير تمارة - 000)1 تمارة 

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.11((47

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تقرر حل) ((0(1 01)مارس) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)

مبلغ) النور  نجمة  الوحيد  الشريك 
درهم  عنوان) (100.000 رتسمالها)

مقرها اإلجأماعي اقامة النور عمارة)

محل) (11 مجموعة) انرتل5)1م)00)

(- تمارة) الخير  مرس  (( رقم) تجاري 

(: (5 نتيجة  املغرب  تمارة  (1(000

املنافسة.

اقامة) ب  الأصفية  مقر  حدد    

انرتل5)1م)00  عمارة  النور 

 ( رقم) تجاري  محل  (11 مجموعة)

تمارة) (1(000 (- تمارة) الخير  مرس 

املغرب.)

  عين:
حر ش) عبدالحق  السيد)ة))
 06 شقة) (138 عمارة)  عنوانه)ا))
تامسنت) النجاح  ((1 مجموعة)
)ة)) تامسنا املغرب كمصفي) (1(000

للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)
النور) اقامة  (: بالأصفية) املأعلقة 
 11 مجموعة) عمارة انرتل5)1م)00)
محل تجاري رقم)))مرس الخير تمارة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) ((5 بأاريخ) بأمارة  االبأدائية 

))0))تحت رقم)3788.

1014I

اعالنات الشركات

SKAIKA AGRI
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 شركة SKAIKA AGRI ش.م.م 
بشريك  احد
تأسيس شركة

بموجب عقد عرفي محرر بأاريخ)
 ((/09/(0((

األسا�شي) القانون  إنشاء) تم  (
SKAIKA AGRI(لشركة

) البيانات هي على النحو الأالي)
SKAIKA AGRI(:االسم(-

)املقر االجأماعي:)د ار درايد سيدي)
بيبي اشأوكة ايت باها

جميع) انجاز  الشركة:) نشاط  (
األنشطة املأعلقة بالفالحة  الزراعة)

 التشجير
ملدة:)تم تحديد مدة الشركة في)99 

عاما ابأداء)من تاريخ تأسيسها.
 100 االجأماعي:) الرتسما5  (

000.00)درهم)
السيدة) الواحد)ة):) الشريك)ة)) (

مصطفى سكيكا
التسيير السيد):)مصطفى سكيكا

يناير) (01 من) السنة االجأماعية:)
الى)31)دجنبر

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

بأاريخ) بإنزكان  االبأدائية 

))0)/30/09)تحت رقم)1911
رقم التسجيل بالسجل الأجاري) (

هو:7017).

1015I

BELGAZI ALI

TWINPLAN-T-MED
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

BELGAZI ALI

شارع امير موالي عبد هللا رقم 33 

- طبق 1 - رقم املكأب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب

TWINPLAN-T-MED شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي منطقة 

الحرة املجاز ميناء طنجة املطوسط 

مكأب 4 قطعة 130 - بالطو 6 - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.46485

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

))0))تقرر حل) 4))غشت) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات)

TWINPLAN-T- الوحيد) الشريك 

درهم) (50.000 مبلغ رتسمالها) (MED

منطقة) اإلجأماعي  مقرها   عنوان 

طنجة املطوسط) الحرة املجاز ميناء)

 -  6 بالطو) (- (130 قطعة) (4 مكأب)

(5 نتيجة  املغرب  طنجة  (90000

خال5) من  املا5  رتس  امأصاص  (:

املشاريع) قلة  (- املتراكمة) الخسائر 

 الأمويل.

  حدد مقر الأصفية ب منطقة)

طنجة املطوسط) الحرة املجاز ميناء)

 -  6 بالطو) (- (130 قطعة) (4 مكأب)

90000)طنجة املغرب.)
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  عين:
الزاري) جيوفاني  بر نو  السيد)ة))
 عنوانه)ا))منطقة الحرة املجاز ميناء)
قطعة) (4 مكأب) املطوسط  طنجة 
130)-)بالطو)6 90000)طنجة املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)
الحرة) منطقة  (: بالأصفية) املأعلقة 
املجاز ميناء)طنجة املطوسط مكأب)

4)قطعة)130)-)بالطو)6
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((9 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)57860).
1016I

FIDCOM SAHARA

AQUASUSTAIN MAROC
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDCOM SAHARA
شارع الطبراني حي الوحدة 01 رقم 

0) العيون ، 70000، العيون 
املغرب

AQUASUSTAIN MAROC شركة 
ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
مدينة الوفاق بلوك ت رقم 303 
العيون - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
43195

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((0
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.AQUASUSTAIN MAROC
غرض الشركة بإيجاز):)استشارات)

تر2ية األحياء)املائية.
تجزئة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
 303 رقم) ت  بلوك  الوفاق  مدينة 

العيون)-)70000)العيون املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:
حصة) (100 (: كنكا) السيد رشيد 

بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
رقم) السيد رشيد كنكا عنوانه)ا))
بلوك ت حي لال مريم سيدي افني) (05

70000)العيون املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
رقم) السيد رشيد كنكا عنوانه)ا))
بلوك ت حي لال مريم سيدي افني) (05

70000)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (30 االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم)))0)/919).
1017I

JBR CONSEILS

 SOCIETE DE
CONSTRUCTION SRAT
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

JBR CONSEILS
816 شقة رقم ) الطابق اال 5 

تجزئة املسار الحي الصناعي مراكش 
، 40000، مراكش املغرب

 SOCIETE DE CONSTRUCTION
SRAT شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي الحي 

الحسني شيشا ة - 41000 شيشا ة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1885

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم إعداد القانون) ((0(1 غشت) ((3

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

 SOCIETE DE CONSTRUCTION

.SRAT

تشغا5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء))مقا 5).

الحي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

41000)شيشا ة) (- الحسني شيشا ة)

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: اتيأا ) سليمان  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد رضوان اتيأا ):)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) اتيأا   سليمان  السيد 

شيشا ة) (41000 حي األمل شيشا ة)

املغرب.

عنوانه)ا)) اتيأا   رضوان  السيد 

الحوز) الأواما  تيغد ين  إيكني  د ار 

مراكش)40000)مراكش املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) اتيأا   سليمان  السيد 

شيشا ة) (41000 حي األمل شيشا ة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بأاريخ) بامنأانوت  االبأدائية 

شتنبر)1)0))تحت رقم)1)0)/507.

1018I

FLASH ECONOMIE

Asfalou trans
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

Asfalou trans شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي الحي 

اإلداري تغسالين - 54000 خنيفرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
4545

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (05
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.Asfalou trans
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
الحي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
خنيفرة) (54000 (- تغسالين) اإلداري 

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: رشيد) اعليبوش  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد اعليبوش رشيد عنوانه)ا))
54000)خنيفرة) حي املسيرة تغسالين)

املغرب.
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الشخصية  العائلية) األسماء)
 مواطن مسيري الشركة:

السيد اعليبوش رشيد عنوانه)ا))
54000)خنيفرة) حي املسيرة تغسالين)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
)))شتنبر) االبأدائية بخنيفرة بأاريخ)

))0))تحت رقم)417.
1019I

FLASH ECONOMIE

INFRA SOLUTIONS
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

 INFRA SOLUTIONS
شركة األسهم املبسطة 

 مقرها اإلجأماعي : كولف سيتي 
عمارة 13 ب الطابق ) الشقة رقم 

005 بوسكورة 
بمقأ�شى عقد عرفي مسجل في الدار 
البيضاء بأاريخ 19 شتنبر ))0) تم 
إعداد القانون األسا�شي لشركة 
األسهم املبسطة باملميزات الأالية
شكل الشركة : شركة األسهم 

املبسطة
INFRA SOLUTIONS : تسمية 

الشركة
إنشاء) تطوير) (: الشركة) ىغرض 
;جميع) البرمجيات) تد ات  حلو5 
;تطوير) بالرقمية) املأعلقة  الخدمات 
جميع تنواع البنية الأحأية)،) بشكل)
جميع العمليات املأعلقة بأي) (، تعم)

نوع من تنواع البنية الأحأية
سيتي) كولف  (: االجأماعي) املقر  (
الشقة رقم) (( ب الطابق) (13 عمارة)

005)بوسكورة)
املدة):)99)سنة)

درهم،) (10.000 رتسما5 الشركة:)
 100 بقيمة) سهم  (100 الى) مقسمة 

درهم
حمزة  زاني) املساهمون:السيد 

شاهدي  السيدة رجاء)سنأي�شي
-)شرط املوافقة:)مع عدم اإلخال5)
نقل) حا5  في  الحرة  بالأحويالت 
إلى) يؤد  لم  املالية  األ راق  مشر ع 
لحق) الجزئية  ت   الكاملة  املمارسة 

الشفعة)،)فإن النقل)

املذكور ال يؤدي إلى ذلك ال يمكن)

على) الحصو5  بعد  إال  تنفيذها 

موافقة جميع املساهمين في الشركة

الشركة  يترتسها) الرئيس:يدير 

السيد حمزة  زاني شاهدي القاطن)

في تجزئة جرة زنقة فرحة الحياة املنزه)

-مكناس ملدة غير محد دة)

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

الأجارية) املحكمة  لدى  الأجاري 

بالدار البيضاء)تحت رقم)67)556.

10(0I

FLASH ECONOMIE

JUDEX CONSEIL
إعالن مأعدد القرارات

JUDEX CONSEIL

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

رتسمالها 10000 درهم

مقرها اإلجأماعي: 10 زنقة الحرية 

الطابق 3 الشقة 6 - 000) 

الدارالبيضاء
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

340987

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

املؤرخ في))1)شتنبر)))0))قرر ما يلي

تحويل املقر االجأماعي للشركة) (:

من)10)زنقة الحرية الطابق)3)الشقة)

6)الدارالبيضاء)الى)469)شارع السفير)

الصخور) مكاتب  عمارة  عائشة  بن 

الصخور) (8 الشقة) األ 5  الطابق 

السوداء)الدار البيضاء

 10000 رفع رتسما5 الشركة من)

100000)درهم عن طريق):) درهم إلى)

إصدار)900)حصة بقيمة اسمية لكل)

منها)100)سهم

النظام) من  (7 املادة) تعديل  (

األسا�شي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839168

10(1I

FLASH ECONOMIE

COGIEC
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

COGIEC
شركة ذات مسؤ لية محد دة

رتسمالها: 100.000 درهم
 مقرها اإلجأماعي:36) زنقة 
مصطفى املعاني الدار البيضاء

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
(07403
حل شركة

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0)) املسجل) 0))يوليوز) املؤرخ في)
شتنبر) (15 بأاريخ) البيضاء) الدار  في 

))0))قرر مسيري الشركة
-حل شركة)

رفيق) تحمد  السيد  -تعيين 
كمصفي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)839450
10((I

MKONSULTING

EXCEL INTERIM
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

MKONSULTING
73 شارع تنفا زا ية 1 ممر«كلو 
د  بر فونس« شقة )0) الدار 

البيضاء، 50)0)، الدار البيضاء 
املغرب

EXCEL INTERIM شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 

البسأان ) العمارة 1 سيدي 
البرنو�شي - 50)0) الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.468049

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
املؤرخ في)4))دجنبر)1)0))تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
1)سيدي) العمارة) (( »إقامة البسأان)
البيضاء) الدار  ((0(50 (- البرنو�شي)
العمارة) (85 »الحدائق) إلى) املغرب«)
شابو  الطريق) زا ية طريق  (GH1 F
(- مومن) سيدي  الحضري  السريع 

54)0))الدار البيضاء)املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

فبراير)))0))تحت رقم)8)44.
10(3I

MKONSULTING

HYDRI
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

MKONSULTING
73 شارع تنفا زا ية 1 ممر«كلو 
د  بر فونس« شقة )0) الدار 

البيضاء، 50)0)، الدار البيضاء 
املغرب

HYDRI شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 73 شارع 
تنفا زا ية 1 ممر«كلو د  بر فونس« 

الدار البيضاء - 50)0) الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.489317

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( فبراير) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الحاج ادريس) )ة)) تفويت السيد)
حصة اجأماعية من) (160 بنشعيب)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (500 تصل)
فبراير) (16 بأاريخ) بنشعيب  محمد 

.(0((
الدين) صالح  )ة)) السيد) تفويت 
حصة اجأماعية من) (180 بنشعيب)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (500 تصل)
فبراير) (16 بأاريخ) بنشعيب  محمد 

.(0((
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (8 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

فبراير)))0))تحت رقم)7815.
10(4I



19083 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

MKONSULTING

NCRM
تعيين رئيس مجلس اإلدارة

MKONSULTING
73 شارع تنفا زا ية 1 ممر«كلو 
د  بر فونس« شقة )0) الدار 

البيضاء، 50)0)، الدار البيضاء 
املغرب

NCRM »شركة املساهمة«
 عنوان مقرها االجأماعي: 0) 
ثيوفيل غوتي - - الدار البيضاء 

املغرب.
»تعيين رئيس مجلس اإلدارة«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.(3789

اإلداري) العام  الجمع  إطار  في  (
املؤرخ في)5))تكأو2ر)019)

تقرر تعيين السيد تبو البا5 رشيد
NCRM(رئيسا ملجلس إدارة شركة

بأاريخ:)5))تكأو2ر)019)
له) املخولة  الصالحيات   تأمثل 
فيما يلي:)تمثيل الشركة تمام األغيار)
 غيرها من الصالحيات املخولة طبقا)
بشركات) املأعلق  (95-17 للقانون)

املساهمة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)30970.

10(5I

MKONSULTING

NCRM
إعالن مأعدد القرارات

MKONSULTING
73 شارع تنفا زا ية 1 ممر«كلو 
د  بر فونس« شقة )0) الدار 

البيضاء، 50)0)، الدار البيضاء 
املغرب

NCRM »شركة املساهمة«
 عنوان مقرها االجأماعي: 0) 
ثيوفيل غوتي - - الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.(3789

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
املؤرخ في)1))فبراير)017)

تم اتخاذ القرارات الأالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
خالد) السيد  (: مأصرفين) اسأقالة 
بلمعا�شي,) ,السيدة  فاء) الحريري)

السيدة شكيرة حكيمي
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
MEDTECH)شركة) (: تعيين مأصرف)

مساهمة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)30969.
10(6I

MKONSULTING

 IBN ROCHD LTAALIM
PRIVEE

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تأسيس شركة

MKONSULTING
73 شارع تنفا زا ية 1 ممر«كلو 
د  بر فونس« شقة )0) الدار 

البيضاء، 50)0)، الدار البيضاء 
املغرب

 IBN ROCHD LTAALIM PRIVEE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي )1 ساحة 
عبد الكريم الخطابي - 4010) 

الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

19493
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( مارس) ((1
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 IBN (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.ROCHD LTAALIM PRIVEE

مؤسسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

للأعليم الخصو�شي.

عنوان املقر االجأماعي):))1)ساحة)

 (4010 (- الخطابي) الكريم  عبد 

الجديدة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 101.930 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

تقديم) (: كما5) السيدة حورية  (-

الشركة) في  الأجاري كحصة  االصل 

بقيمة)740.)1)درهم.

تقديم) (: املنياني) هيأم  السيد 

الشركة) في  الأجاري كحصة  االصل 

بقيمة)9.730))درهم.

السيد بدر املنياني):)تقديم االصل)

بقيمة) الشركة  في  كحصة  الأجاري 

9.730))درهم.

تقديم) (: املنياني) خليل  السيد 

الشركة) في  الأجاري كحصة  االصل 

بقيمة)9.730))درهم.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) كما5  حورية  السيدة 

الجديدة) ((40(0 الأباري) اقامة  (60

املغرب.

عنوانه)ا)) املنياني  خليل  السيد 

 NE (3 1 PR تاين) تبون  نيوكاسل 

نيوكاسل تبون تاين اململكة املأحدة.

عنوانه)ا)) املنياني  هيأم  السيد 

شاتيلون)0)3)9)شاتيلون فرنسا.

عنوانه)ا)) املنياني  بدر  السيد 

 NE4 5NT تاين) تبون  نيوكاسل 

نيوكاسل تبون تاين اململكة املأحدة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) كما5  حورية  السيدة 

الجديدة) ((40(0 الأباري) اقامة  (60

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالجديدة بأاريخ)16)يونيو)

))0))تحت رقم))53.

10(7I

MKONSULTING

HYDRI
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تعيين مسير جديد للشركة

MKONSULTING
73 شارع تنفا زا ية 1 ممر«كلو 
د  بر فونس« شقة )0) الدار 

البيضاء، 50)0)، الدار البيضاء 
املغرب

HYDRI شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي 73 شارع 
تنفا زا ية 1 ممر«كلو د  بر فونس« 
شقة )0) - 50)0) الدار البيضاء 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.489317

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تعيين) تم  ((0(( ماي) (04 في) املؤرخ 
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

بنشعيب محمد كمسير  حيد
تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

ماي)))0))تحت رقم)17368.
10(8I

MKONSULTING

LOTUS CAPITAL GESTION
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MKONSULTING
73 شارع تنفا زا ية 1 ممر«كلو 
د  بر فونس« شقة )0) الدار 

البيضاء، 50)0)، الدار البيضاء 
املغرب

 LOTUS CAPITAL GESTION
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي 73 شارع 
تنفا زا ية 1 ممر«كلو د  بر فونس« 
شقة )0) - 50)0) الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص



عدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0))الجريدة الرسمية   19084

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.5(3915

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تمت) ((0(( مارس) ((8 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))تشرف بنفضيلة)
150)حصة اجأماعية من تصل)150 
تحمد عباد) )ة)) حصة لفائدة السيد)

االندلو�شي بأاريخ)31)يناير)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (6 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

تبريل)))0))تحت رقم)14845.
10(9I

MKONSULTING

EDITINFO OFF SHORE

إعالن مأعدد القرارات

MKONSULTING
73)شارع تنفا زا ية)1)ممر«كلو د )
بر فونس«)شقة))0))الدار البيضاء،)

50)0)،)الدار البيضاء)املغرب
 EDITINFO OFF SHORE

»شركة ذات املسؤ لية املحد دة«
 عنوان مقرها االجأماعي:)6)شارع)
الدار) (- (- املستشفيات) حي  ريومور 

البيضاء)املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري:)
.18(105

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
املؤرخ في)18)مارس)))0)

تم اتخاذ القرارات الأالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 EDITINFO تفويت) على  املصادقة 
IT)شركة ذات مسؤ لية محد دة 5)
تصل) من  اجأماعية  حصة  (9.500
 EDITINFO لفائدة) حصة  (9.500
املساهمة) شركة  (CONSULTING

بأاريخ)1))مارس)))0).
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

تبريل)))0))تحت رقم))35)1.
1030I

MKONSULTING

EDITINFO CONSULTING

إعالن مأعدد القرارات

MKONSULTING
73)شارع تنفا زا ية)1)ممر«كلو د )
بر فونس«)شقة))0))الدار البيضاء،)

50)0)،)الدار البيضاء)املغرب
 EDITINFO CONSULTING

»شركة املساهمة«
شارع) االجأماعي:) مقرها   عنوان 
 (0000 (- عبد املومن  زنقة شاتيال)

الدار البيضاء)املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري:)
.(71015

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
املؤرخ في)14)مارس)))0)

تم اتخاذ القرارات الأالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
السيد) (: مأصرف) انأخاب  إعادة 
املالية) السنة  لغاية  عمر  مسنا ي 

 (0(8
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تعيين مأصرفين لغاية السنة املالية)
 AMAR  8)0)):)السيد بناني رضوان
شركة) (BENNANI CONSULTING

ذات مسؤ لية محد دة)
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)-)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

مارس)))0))تحت رقم)11891.
1031I

MKONSULTING

AFRICA MARITIME CARGO
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MKONSULTING
73 شارع تنفا زا ية 1 ممر«كلو 
د  بر فونس« شقة )0) الدار 

البيضاء، 50)0)، الدار البيضاء 
املغرب

 AFRICA MARITIME CARGO
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد)في طور الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي 15 شارع 
الهدهد، مرس السلطان - 0006) 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
املغرب.

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر) ((0(1 دجنبر) (31 في) املؤرخ 
ذات مسؤ لية محد دة) حل شركة 
 AFRICA الوحيد) الشريك  ذات 
MARITIME CARGO)مبلغ رتسمالها)
مقرها) درهم  عنوان  (100.000
مرس) الهدهد،) شارع  (15 اإلجأماعي)
البيضاء) الدار  ((0006 (- السلطان)
حل الشركة قبل) (: املغرب نتيجة 5)

األجل  تصفيتها.
  حدد مقر الأصفية ب)15)شارع)
 (0006 (- السلطان) مرس  الهدهد،)

الدار البيضاء)املغرب.)
  عين:

تحمد عباد االندلو�شي) السيد)ة))
زهر) العالء) ابو  زنقة  (83  عنوانه)ا))
 (0503 املستشفيات) حي  (( طابق)
)ة)) كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

تبريل)))0))تحت رقم)466)1.
103(I

BUREAU ESSOUFYANI

PROMAR LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

PROMAR LOGISTIQUE شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي موالي 
رشيد بلوك F رقم 85 - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

41181

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون) إعداد  تم  ((0(( تبريل) (15

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.PROMAR LOGISTIQUE

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تشغا5) البضائع،) نقل  املحر قات،)

عمومية....) خدمات تخرى.

عنوان املقر االجأماعي):)حي موالي)
 70000  -  85 رقم) (F بلوك) رشيد 

العيون املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: السيد موالي املوسا ي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد موالي املوسا ي عنوانه)ا))

حي النهضة شارع الحسن الثاني رقم)

01 70000)املر�شى-العيون املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد موالي املوسا ي عنوانه)ا))

حي النهضة شارع الحسن الثاني رقم)

01 70000)املر�شى-العيون املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تبريل) (15 بأاريخ) بالعيون  االبأدائية 

))0))تحت رقم)))/1035.

1033I

MESSARI GROUP IMMO SARL

MESSARI GROUP IMMO
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MESSARI GROUP IMMO SARL
) يعقوب املنصور طابق الأاني رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب
 MESSARI GROUP IMMO

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 
الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي املنظر 
الجميل شارع 71 رقم 9 الطابق 

اال 5 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
130493

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (07
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.MESSARI GROUP IMMO
اشغا5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)بكل انواعها.
املنظر) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
الجميل شارع)71)رقم)9)الطابق اال 5)

- 90000)طنجة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
السيد املساري خالد):)100)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة.

السيد املساري خالد):)100)بقيمة)
1.000)درهم.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) خالد  املساري  السيد 
 08001  01 شقة) ((3 طاءرة) شارع 

برشلونة اسبانيا.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) خالد  املساري  السيد 
 08001  01 شقة) ((3 طاءرة) شارع 

برشلونة اسبانيا)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (15 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)57407).
1034I

Best Real Estate Gestion

الجينرال فونسيير دي كولف 2
إعالن مأعدد القرارات

Best Real Estate Gestion
الطريق الثانوية 9)10، سيدي 

معر ف. ، 0350)، الدارالبيضاء 
املغرب

الجينرا5 فونسيير دي كولف ) 
»شركة املساهمة«

 عنوان مقرها االجأماعي: 
بوسكورة الطريق الثانوية 9)10، 
بلدية سيدي معر ف - 80)0) 

الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.105793

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
املؤرخ في)30)يونيو)))0)

تم اتخاذ القرارات الأالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
ملدة) االدارة  مجلس  تعضاء) تعيين 
بانعقاد) تنأهي  سنوات  التي  سأة 
على) سيصادق  الذي  العام  الجمع 
حسابات السنة املالية املنتهية بأاريخ)
7)0)) اآلتية تسماؤهم):) 31)دسمبر)
السيد نوفل بندفعة الحامل لبطاقة)
 G350013 رقم) الوطنية  الأعريف 
السيد عمر اليعقوبي الحامل لبطاقة)
 -  BJ(19963 الأعريف الوطنية رقم)

السيد حكيم بنزاكور الحامل لبطاقة)

 -  TA1(516 الوطنية رقم) الأعريف 

السيد سفياني يونس الحامل لبطاقة)

 - AB144534(الأعريف الوطنية رقم

شركة ترضاي كابأا5 املقيدة بالسجل)

عدد) تحت  الدارالبيضاء) الأجاري 

65)57)ممثلة من طرف السيد نوفل)

بندفعة

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

مالئمة القانون األسا�شي للشركة مع)

كما تم تعديله) (17-95 القانون رقم)

19- (78-1( بالقوانين عدد0-05)،)

0))مع تبنيه فصال بفصل

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

مجلس) رئيس  مهام  بين  الفصل 

االدارة  مهام املدير العام

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين السيد نوفل بندفعة الحامل)

رقم) الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

االدارة) ملجلس  كرئيس  (G350013

ملدة سأة سنوات التي تنأهي بانعقاد)

على) سيصادق  الذي  العام  الجمع 

حسابات السنة املالية املنتهية بأاريخ)

31)دسمبر)7)0)) تعيين السيد عمر)

الأعريف) لبطاقة  الحامل  يعقوبي 

BJ(19963)كمدير عام) الوطنية رقم)

ملدة سأة سنواتا لتي تنأهي بانعقاد)

على) سيصادق  الذي  العام  الجمع 

حسابات السنة املالية املنتهية بأاريخ)

31)دسمبر)7)0) 

 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)

ينص) الذي  (:43 الى) (1 رقم) بند 

على مايلي:)تبني قانون اسا�شي معد5)

بالكامل

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

شتنبر)))0))تحت رقم)9346).

1035I

 MERGHOUBA MARBRE SARL)مرغو2ة مار2ر)

سار5

مرغوبة ماربر سارل
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

 MERGHOUBA MARBRE SARL
مرغو2ة مار2ر سار5

تجزئة اداية حي مرغو2ة ، 90050، 
اصيلة املغرب

مرغو2ة مار2ر سار5 شركة ذات 
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
اداية حي مرغو2ة - 90050 اصيلة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.919

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
تمت) ((0(( شتنبر) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة))علي امهارش)0) 
حصة اجأماعية من تصل)40)حصة)
امهارش) عمر   )ة)) السيد) لفائدة 

بأاريخ)15)شتنبر)))0).
تفويت السيد))ة))علي امهارش)0) 
حصة اجأماعية من تصل)40)حصة)
امهارش) حماد  )ة)) السيد) لفائدة 

بأاريخ)15)شتنبر)))0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتنبر) (30 بأاريخ) االبأدائية باصيلة 

))0))تحت رقم)177.
1036I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

ISMAILIA CAR
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH(RES(ADAM(BUR(N 1

، 14000، KENITRA(MAROC
ISMAILIA CAR شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد
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 عنوان مقرها اإلجأماعي 444 

زنقة عال5 بن عبد اهللا - 15000 

الخميسات املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.(5475

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تم تعيين) ((0(( تبريل) (05 املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة))طيبي)

امين كمسير  حيد

تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بأاريخ) بالخميسات  االبأدائية 

شتنبر)))0))تحت رقم)596.

1037I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

LABEL DU NORD
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تفويت حصص

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شارع فاس الطابق األ 5 رقم 1 ، 

90000، طنجة املغرب

LABEL DU NORD شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي املنطقة 

الصناعية كزناية القطعة عدد 381 

- 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.83905

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)

تمت) ((0(( غشت) (04 في) املؤرخ 

املصادقة على):

املنعم) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

3.000)حصة اجأماعية من) حلأوت)

السيد) لفائدة  حصة  (9.000 تصل)

)ة))املصطفى هورير بأاريخ)04)غشت)

.(0((

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

شتنبر) (08 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم))5718).

1038I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

LABEL DU NORD
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تعيين مسير جديد للشركة

 ESPACE COMPTA ET
CONSEIL

8)شارع فاس الطابق األ 5 رقم)1 
،)90000،)طنجة املغرب

شركة ذات) (LABEL DU NORD
املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي املنطقة)
 381 الصناعية كزناية القطعة عدد)

- 90000)طنجة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري)
.83905

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تم تعيين) 04)غشت) املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))هورير)

املصطفى كمسير آخر
تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (08 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم))5718).
1039I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

LABEL DU NORD
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تعيين مسير جديد للشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس الطابق األ 5 رقم 1 ، 

90000، طنجة املغرب
LABEL DU NORD شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي املنطقة 

الصناعية كزناية القطعة عدد 381 
- 90000 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.83905
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تم تعيين) 04)غشت) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

العبدي حميد كمسير آخر
تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (08 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم))5718).
1040I

jamal ait hommad

مانانكوس
إعالن مأعدد القرارات

jamal ait hommad
 lascam(residence(yassir(br(nr 5
 nouveau(quartier(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC
مانانكوس »شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة«
 عنوان مقرها االجأماعي: حي الرميل 
الواد سيدي قاسم 16000 سيدي 

قاسم مغرب.
»إعالن مأعدد القرارات«

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.(7(71

بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)
املؤرخ في)13)شتنبر)))0)

تم اتخاذ القرارات الأالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 146 بعاليل) فاتحة  السيدة  تفويت 
نعمان  1)  الحر�شي  لصالح  حصة 

حصة لبراهيم بوشيبة
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 177 منا5) الحر�شي  السيدة  تفويت 

حصة لبراهيم بوشيبة
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 177 دعاء) الحر�شي  السيدة  تفويت 

حصة لبراهيم بوشيبة
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 1(5 خديجة) نيوا  السيدة  تفويت 

حصة لبراهيم بوشيبة
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
د ار) من  االجأماعي  املقر  تحويل 
اضريد الشبانات زيرارة سيدي قاسم)

الى حي الرميل الواد سيدي قاسم
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين براهيم بوشيبة مسير الشركة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
د ار) من  االجأماعي  املقر  تحويل 

اضريد الشبانات زيرارة سيدي قاسم)
الى حي الرميل الواد سيدي قاسم

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
من) (50% بوشيبة) ابراهيم  امأالك 

راس املا5
على) ينص  الذي  (:1( رقم) بند 
مسير) بوشيبة  براهيم  تعيين  مايلي:)

الشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (9 االبأدائية بسيدي قاسم بأاريخ)

شتنبر)))0))تحت رقم)558.
1041I

fiduciaire(ficogest 

SONABRAPORT
إعالن مأعدد القرارات

fiduciaire(ficogest
64 شارع بيرانزاران تنغير 45800 ، 

45800، تنغير املغرب
SONABRAPORT »شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة ذات الشريك 
الوحيد«

 عنوان مقرها االجأماعي: )6) حي 
الوفاء تنغير - 45800 تنغير املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات«
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.335
بمقأ�شى الجمع العام االسأثنائي)

املؤرخ في)19)شتنبر)))0)
تم اتخاذ القرارات الأالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) اجأماعية  حصة  (1000 تفويت)
لفائدة) ابراهيم  احنا   السيد  طرف 

السيد رشيد خويا.
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
إسأقالة السيد احنا  ابراهيم كمسير)
خويا) رشيد  السيد  الشركة  تعيين 

مسير الشركة.
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
حي) ((6( إلى) الشركة  مقر  تحويل 

الوفاء)تنغير
 تبعا لذلك تم تعديل مقأضيات)

النظام األسا�شي الأالية:)
على) ينص  الذي  (:04 رقم) بند 
 (6( إلى) الشركة  تحويل مقر  مايلي:)

حي الوفاء)تنغير
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على) ينص  الذي  (:06 رقم) بند 
مايلي:)تفويت)1000)حصة اجأماعية)
ابراهيم) احنا   السيد  طرف  من 

لفائدة السيد رشيد خويا.
على) ينص  الذي  (:14 رقم) بند 
 (6( إلى) الشركة  تحويل مقر  مايلي:)

حي الوفاء)تنغير
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((9 بأاريخ) بتنغير  االبأدائية 

))0))تحت رقم)758.
104(I

IMSADET SARL

IMSADET SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

IMSADET SARL
 RUE MARRAKECH RESIDENCE

 NAJD 7 ème(ETAGE(N° 50 ،
90000، TANGER(MAROC
IMSADET SARL شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

مراكش، إقامة النجد الطابق 7 رقم 
50 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
130743

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((0
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.IMSADET SARL
تهدف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشركة داخل املغرب ت  في الخارج،)
بشكل مباشر ت  غير مباشر لحسابها ت )

لحساب الغير
العقاري،) اإلنعاش  (: إلى ممارسة)
العقارات،) بيع  ايجار  شراء،)
 خصوصا عمليات تجزيء) تقسيم)
لالسأعما5) املباني  بناء) ت   األرا�شي 

بهدف) املنهي  الأجاري،) السكني،)
البيع ت  اإليجار.)اقأناء،)بيع،)تباد5،)
جميع) تهيئة  2ناء) إيجار،) مساهمة،)
األرا�شي ت  تي) املباني،) كذلك شراء)
نوع آخر من العقارات إلعادة بيعها على)
حالها ت  بعد بنائها ت  تجزيئها.)مقا لة)
البناء)بجميع تشكالها،)إصالح جميع)
املباني ذات طابع عام ت  خاص القيام)
الهندسة) األرض،) تشغا5  بجميع 
الصناعية،) املدنية  الهندسة 
للمباني،) الكهر2ائية  األشغا5  جميع 
النجارة،) الصحية،) املواد  السباكة،)
نجارة االملنيوم،) الصباغة،) الزجاج،)
الأصميم) التزفيت.) الألبيس،)
 القيام بأعما5 الهندسة الصناعية،)
الأصميم،)الأنسيق،)املراقبة  تسيير)
عمليات تهيئة جميع املحالت.)تسيير)
الحر) االسأغال5  التسيير  املشاريع،)
من) الأعاقد  املشاريع.) تنواع  لجميع 
الباطن  الأعهد ت  املشاركة في جميع)
املأعلقة) العر ض  ت   الصفقات 
جميع) االجأماعي،) تنفيذ  بالغرض 
االقأصادية،) الأقنية،) الدراسات 
جميع) اسأيراد  تصدير  املالية.)
باألنشطة) املأعلقة  املنأجات  املواد 

املذكورة تعاله.
غرض) يمأد  (: عامة) .) 2صفة 
الشركة الى جميع العمليات املأعلقة)
كليا) مباشر،) غير  ا   مباشر  بشكل 
ت  جزئيا ألحد ا  ألخر من االنشطة)
لأعزيز) الكفيلة  تعاله  إليه  املشار 
تطوير الشركة،) كذلك تي مشاركة)
مباشرة ت  غير مباشرة بأي شكل من)

األشكا5 في)
لأحقيق) تسعى  التي  الشركات 

تهداف مماثلة ت  ذات صلة.
شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
7)رقم) مراكش،)إقامة النجد الطابق)

50 - 90000)طنجة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 500 (: تسويق) عبدالحق  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد محمد سعيد تسويق):)500 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 صفات  مواطن الشركاء):

تسويق) عبدالحق  السيد 
تجزئة) البخاري  سيدي  عنوانه)ا))
طنجة) (90000 تسماء) فيال  كريمة 

املغرب.
تسويق) سعيد  محمد  السيد 
فيال) (1 تجزئة كريمة رقم) عنوانه)ا))

31 90000)طنجة املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
تسويق) عبدالحق  السيد 
تجزئة) البخاري  سيدي  عنوانه)ا))
طنجة) (90000 تسماء) فيال  كريمة 

املغرب
تسويق) سعيد  محمد  السيد 
فيال) (1 تجزئة كريمة رقم) عنوانه)ا))

31. 90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((6 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم))5769).
1043I

SACO CONSEIL

2A-FD SARL
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

SACO CONSEIL
 LOT(I-13 HOMMANE(EL

 FATOUAKI(APPARTEMENT(N 8
 (EME ETAGE LAMHAMID EN

 FACE CAFE TAIBA MARRAKECH
 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
A-FD SARL) شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي عمارة رقم 
461 مأجر رقم 1 املسار مراكش - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1(9399
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (19

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
املحد دة باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 (A-FD(:(اإلقأضاء)بمخأصر تسميتها

.SARL
االسأيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

 الأصدير)
بيع  شراء) توزيع املواد الغذائية.

عمارة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
رقم)461)مأجر رقم)1)املسار مراكش)-)

40000)مراكش املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
درداري) فيصل  محمد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (330  :

للحصة.
السيد القهأاني عبد الرفيع):)330 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الواحد) عبد  الشافقي  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (340  :

للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
درداري) فيصل  محمد  السيد 
 03 رقم) س  (( املسيرة) عنوانه)ا))

مراكش)40000)مراكش املغرب.
الواحد) عبد  الشافقي  السيد 
 178 رقم) ب  (3 املسيرة) عنوانه)ا))

مراكش)40000)مراكش املغرب.
الرفيع) عبد  القهأاني  السيد 
معطى) تجزئة  اسكجور  عنوانه)ا))
مراكش) (40000 مراكش) ((178 هللا)

املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
درداري) فيصل  محمد  السيد 
 03 رقم) س  (( املسيرة) عنوانه)ا))

مراكش)40000)مراكش املغرب
الرفيع) عبد  القهأاني  السيد 
معطى) تجزئة  اسكجور  عنوانه)ا))
مراكش) (40000 مراكش) ((178 هللا)

املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (30 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)139943.
1044I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

TIKAOUI YOUSSEF
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس الطابق األ 5 رقم 1 ، 

90000، طنجة املغرب
TIKAOUI YOUSSEF شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها االجأماعي 56 محج 

موالي اسماعيل اقامة الخنساء رقم 
6) - 90000 طنجة املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

75791
الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى  (
تم تغيير) ((0(( 31)غشت) املؤرخ في)
 TIKAOUI« من) الشركة  تسمية 
YOUMI IT-« إلى) (»YOUSSEF

.»TECH
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (31 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)57511).
1045I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

TIKAOUI YOUSSEF
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس الطابق األ 5 رقم 1 ، 

90000، طنجة املغرب
TIKAOUI YOUSSEF شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها االجأماعي 56 محج 

موالي اسماعيل اقامة الخنساء رقم 
6) - 90000 طنجة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.75791
الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تم تغيير) ((0(( 31)غشت) املؤرخ في)
»تسيير املقا الت) نشاط الشركة من)
»خدمات) إلى)  االستشارات«)

املعلوميات«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (31 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)57511).

1046I

PUSH CENTER

MAXX
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC
MAXX شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد)في 
طور الأصفية)

 عنوان مقرها اإلجأماعي زنقة ايميل 
ز ال زنقة ريتيل اقامة جوا5 بيلفيدير 
الدار البيضاء الدار البيضاء 0000) 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.(9(135

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر حل) ((019 نونبر) ((6 املؤرخ في)
محد دة) مسؤ لية  ذات  شركة 
مبلغ) (MAXX الوحيد) الشريك  ذات 
درهم  عنوان) (10.000 رتسمالها)
ز ال) ايميل  زنقة  اإلجأماعي  مقرها 
بيلفيدير) جوا5  اقامة  ريتيل  زنقة 
 (0000 الدار البيضاء)الدار البيضاء)
(: (5 نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 

تداعيات اقأصادية.
زنقة) ب  الأصفية  مقر  حدد    
اقامة جوا5) ريتيل  ايميل ز ال زنقة 
بيلفيدير الدار البيضاء)الدار البيضاء)

0000))الدار البيضاء)املغرب.)

  عين:
ميري) امين  محمد  السيد)ة))

ز ال  زنقة) ايميل  زا ية   عنوانه)ا))

بيلفيدير) (5 الطابق) (14 ر تيل شقة)

0000))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بأاريخ) البيضاء) بالدار  الأجارية 

يناير)0)0))تحت رقم)6057)7.

1047I

CONSEILS EVERNAGE

EL SIB
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV(ALLA(EL(FASSI(N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

EL SIB شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي رقم 310 

تجزئة املسار مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1(66(9

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في)07)شتنبر)))0))تقرر إنشاء)

 EL فرع تابع للشركة تحت التسمية)

درب) از2زت  بالعنوان  SIB) الكائن 

 40000 (- 104)مراكش) القا�شي رقم)

طرف) من  املغرب  املسير  مراكش 

السيد)ة))املومي بهيجة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (30 بأاريخ) بمراكش  الأجارية 

))0))تحت رقم)0)103.

1048I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

AM PLAISANCE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس الطابق األ 5 رقم 1 ، 

90000، طنجة املغرب
AM PLAISANCE شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 17 زنقة 
3) الدريسية 1 الطابق األر�شي - 

90000 طنجة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1(6(87

الوحيد) الشريك  قرار  بمقأ�شى 
))0))تم تعيين) 4))غشت) املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))مرشد)

عبد الرحمن كمسير آخر
تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (06 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)57133).
1049I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

AM PLAISANCE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس الطابق األ 5 رقم 1 ، 

90000، طنجة املغرب
AM PLAISANCE شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي 17 زنقة 
3) الدريسية 1 الطابق األر�شي - 

90000 طنجة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1(6(87

بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تم تعيين) 4))غشت) املؤرخ في)
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السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

الفريعي محمد كمسير آخر

تبعا لقبو5 اسأقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (06 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)57133).

1050I

شركة مسأأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

الوحيد

 NINI SERVICE

BUREAUTIQUE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة مسأأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

0) شارع املأنبي الطابق اال 5 بني 
مال5 0) شارع املأنبي الطأبق اال 5 

بني مال5، 3000)، بني مال5 املغرب

 NINI SERVICE BUREAUTIQUE

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي �شي 

سالم بلوك )1 رقم 05 مراب بني 

مال5 بني مال5 3000) بني مال5 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

13((3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (06

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 NINI (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.SERVICE BUREAUTIQUE

إصالح) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الكمبيوتر.

حي �شي) (: عنوان املقر االجأماعي)
بني) مراب  (05 رقم) (1( بلوك) سالم 
مال5) بني  ((3000 مال5) بني  مال5 

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
السيد موالي لحسن نيني):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
نيني) لحسن  موالي  السيد 
عنوانه)ا))حي السعادة بلوك)7)رقم)7 

3000))بني مال5 املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
نيني) لحسن  موالي  السيد 
عنوانه)ا))حي السعادة بلوك)7)رقم)7 

3000))بني مال5 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية ببني مال5 بأاريخ)8))شتنبر)

))0))تحت رقم)953.
1051I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

GQM SERVICES
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس الطابق األ 5 رقم 1 ، 

90000، طنجة املغرب
GQM SERVICES شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي املنطقة 
الصناعية كزناية القطعة عدد 456 

الطابق ) رقم 7 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
130433

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (30

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
 GQM (: بمخأصر تسميتها) اإلقأضاء)

.SERVICES
مراقبة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
العمل من الباطن  تشغا5) الجودة،)

البناء)املخألفة.
املنطقة) (: عنوان املقر االجأماعي)
 456 الصناعية كزناية القطعة عدد)
طنجة) (90000  -  7 رقم) (( الطابق)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: اغبالو) عثمان  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) اغبالو  عثمان  السيد 
 (7 رقم) العفو  العيون شارع  تجزئة 

90000)طنجة املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اغبالو  عثمان  السيد 
 (7 رقم) العفو  العيون شارع  تجزئة 

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (14 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم))5734).
105(I

CABINET CRCOM

STE YOU›RE SWEET
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

حل شركة

CABINET CRCOM
 AV(GHASSAN(KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM 3eme(ETAGE(V.N(FES

FES ،30000 ، اململكة املغر2ية

STE YOU’RE SWEET شركة 
ذات املسؤ لية املحد دة)في طور 

الأصفية)
 عنوان مقرها اإلجأماعي 54 شارع 

عال5 بن عبد هللا ملعب الخيل 
اكدا5 - 30100 فاس املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.66503
بمقأ�شى الجمع العام اإلسأثنائي)
))0))تقرر حل) 01)شتنبر) املؤرخ في)
 STE(شركة ذات املسؤ لية املحد دة
رتسمالها) مبلغ  (YOU’RE SWEET
مقرها) درهم  عنوان  (100.000
اإلجأماعي)54)شارع عال5 بن عبد هللا)
فاس) (30100 (- ملعب الخيل اكدا5)
:)قرار طوعي جماعي) املغرب نتيجة 5)

للشركاء.
  حدد مقر الأصفية ب)54)شارع)
الخيل) ملعب  هللا  عبد  بن  عال5 

اكدا5)-)30100)فاس املغرب.)
  عين:

الفنيقي) غيثة  السيد)ة))
زنقة  ليلي) ((7 فيال)  عنوانه)ا))
فاس املغرب) (30100 طريق ايموزار)

كمصفي))ة))للشركة.
) عند اإلقأضاء)الحد د املفر ضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة  محل تبليغ العقود  الوثائق)

املأعلقة بالأصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((( بأاريخ) بفاس  الأجارية 

))0))تحت رقم)5009.
1053I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

TRANSLOGIA
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس الطابق األ 5 رقم 1 ، 

90000، طنجة املغرب
TRANSLOGIA شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي محج 

محمد السادس مجمع حبيبة بلوك 



عدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0))الجريدة الرسمية   19090

A3 الطابق 11 رقم 190 - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
130103

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (05
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.TRANSLOGIA
نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع
-) كيل نقل البظائع.

محج) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
محمد السادس مجمع حبيبة بلوك)
 90000  -  190 رقم) (11 الطابق) (A3

طنجة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 500 (: السفريوي) معاد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 500 (: اليمالحي) السيد عبد هللا 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
السيد معاد السفريوي عنوانه)ا))
مجمع حبيبة بلوك))A)الطابق)))رقم)

56 90000)طنجة املغرب.
اليمالحي) هللا  عبد  السيد 
عنوانه)ا))تجزئة املغرب الجديد رقم)

711 000)9)العرائش املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
السيد معاد السفريوي عنوانه)ا))
مجمع حبيبة بلوك))A)الطابق)))رقم)

56 90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (31 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)56948).
1054I

شركة مسأأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

الوحيد

FLORENCE AKKAR
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة مسأأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

0) شارع املأنبي الطابق اال 5 بني 
مال5 0) شارع املأنبي الطأبق اال 5 
بني مال5، 3000)، بني مال5 املغرب
FLORENCE AKKAR شركة ذات 
مسؤ لية محد دة ذات الشريك 

الوحيد
 عنوان مقرها اإلجأماعي حي تقدم 
بلوك 5 رقم )7 الطابق األ 5 بني 
مال5 - 3000) بني مال5 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤ لية 
محد دة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
13(03

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (13
مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.FLORENCE AKKAR
تعما5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مأنوعة ت تعما5 بناء.
عنوان املقر االجأماعي):)حي تقدم)
بني) األ 5  الطابق  (7( رقم) (5 بلوك)

مال5)-)3000))بني مال5 املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: تسا ت) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) تسا ت  محمد  السيد 

د ار القدادشة ملزم صنهاجة القلعة))
43000)القلعة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)
 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) تسا ت  محمد  السيد 
املغرب)43000)القلعة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية ببني مال5 بأاريخ)6))شتنبر)

))0))تحت رقم)6)9.

1055I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

 TECHNOLIGIE ELECTRIQUE
ALMINA

شركة ذات املسؤ لية املحد دة
تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس الطابق األ 5 رقم 1 ، 

90000، طنجة املغرب
 TECHNOLIGIE ELECTRIQUE
ALMINA شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي 3) زنقة 
تبي قاسم زياني - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

130163
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( غشت) (15
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.
عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)
 TECHNOLIGIE ELECTRIQUE

.ALMINA
اسأيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الكهر2ائية) املنأجات   تصدير 

 األشغا5 املخألفة.
زنقة) ((3 (: عنوان املقر االجأماعي)
طنجة) (90000 (- زياني) قاسم  تبي 

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)
درهم،)مقسم كالأالي:

بنسليمان) تابت  حسن  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000  :

للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
بنسليمان) تابت  حسن  السيد 
 DENDERMONDE عنوانه)ا))

BAAN 1A 9(40 ZELE)بلجيكا.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
بنسليمان) تابت  حسن  السيد 
 DENDERMONDE عنوانه)ا))

BAAN 1A 9(40 ZELE)بلجيكا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (01 بأاريخ) بطنجة  الأجارية 

))0))تحت رقم)57017).
1056I

شركة مسأأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

الوحيد

TABARJITE
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

شركة مسأأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

0) شارع املأنبي الطابق اال 5 بني 
مال5 0) شارع املأنبي الطأبق اال 5 
بني مال5، 3000)، بني مال5 املغرب
TABARJITE شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة
 عنوان مقرها اإلجأماعي حي بن 
كيران تجزئة عين اسرد ن رقم 8 

مراب مساحة 4) متر مربع بني مال5 
- 3000) بني مال5 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 
املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
13(19

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (07
املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحد دة باملميزات الأالية:



19091 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤ لية املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.TABARJITE

اعما5) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(- تاجر) (- البناء) اعما5  ا   مأنوعة 

اسأيراد  تصدير.

بن) حي  (: االجأماعي) املقر  عنوان 

 8 رقم) اسرد ن  عين  تجزئة  كيران 

4))متر مربع بني مال5) مراب مساحة)

- 3000))بني مال5 املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 10.000 الشركة:) رتسما5  مبلغ 

درهم،)مقسم كالأالي:

 50 (: العبا�شي) الحسين  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

50)حصة) (: السيد حبيب عماري)

بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

العبا�شي) الحسين  السيد 

عنوانه)ا))حي املحطة  ا مانة خنيفرة)

54000)خنيفرة املغرب.

عنوانه)ا)) عماري  حبيب  السيد 

بني مال5) (4 رقم) الكرمة  دي  تجزئة 

3000))بني مال5 املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

العبا�شي) الحسين  السيد 

عنوانه)ا))حي املحطة  ا مانة خنيفرة)

54000)خنيفرة املغرب

عنوانه)ا)) عماري  حبيب  السيد 

بني مال5) (4 رقم) الكرمة  دي  تجزئة 

3000))بني مال5 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية ببني مال5 بأاريخ)8))شتنبر)

))0))تحت رقم)951.

1057I

STE SOZACOP ENTREPOT

STE SOZACOP ENTREPOT
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE SOZACOP ENTREPOT

تجزئة رقم 56 حي الصناعي حي 

السالم ، 73000، الداخلة املغرب

 STE SOZACOP ENTREPOT

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة رقم 

56 حي الصناعي حي السالم - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

((581

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((0

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.SOZACOP ENTREPOT

غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة في املغرب  في الخارج هو):)

املأكوالت) منأجات  جميع  تخزين 

البحرية.

تثمين  معالجة  تجميد  تعبئة)

 حفظ منأجات املأكوالت البحرية)،

تسويق األسماك الطازجة  املبردة)

 املجمدة  املحار  املحار  جميع)

منأجات املأكوالت البحرية األخرى في)

الأجارة) الوطنية  الد لية.) األسواق 

من)  االسأيراد  الأصدير  الأعاقد 

الباطن.

السفن) جميع  تجهيز  تشغيل 

البحري  صناعة) بالنقل  الخاصة 

الصيد بشكل عام.

إنشاء) تشغيل تي محطة معالجة)
جميع)  تغليف  تحويل  حفظ 

املنأجات.
الأجارة) الأصدير.) (/ االسأيراد)

العامة
تقديم خدمات  تعما5 مأنوعة

الوطني) البري  الأأجير  النقل 
 الد لي لجميع  جهات جميع البضائع)
 املعدات الثقيلة  الشخصية   كيل)

الشحن)؛
(، الغير) عن  نيابة  البضائع  نقل 

نقل األفراد نيابة عن الغير
الجماعي) الخاص  النقل 

لألشخاص
النقل املحلي  الد لي

شراء) 2يع  اسأيراد  تصدير)
 تسويق األسماك  املأكوالت البحرية)
ت ) الطازجة  األسماك  من   غيرها 
املبردة ت  املجمدة ت  اململحة ت  املعلبة)

،)بالأجزئة ت  بالجملة.
تجارة األسماك بالجملة

مصنع) تركيب  تأجير  تشغيل 
الثلج

املخازن) جميع  إدارة  تشغيل 
املبردة  جميع املرافق لحفظ  تجميد)
 تأجير  معالجة  تعبئة  نقل جميع)
الغذائية  خاصة) املنأجات  املواد 

املنأجات السمكية
الأبريد  غرف) غرف  تركيب 
الطازجة) املعالجة  تحليل االسماك 

 املجمدة.
جميع) تبريد  تخزين  تجميد 

منأجات املأكوالت البحرية.
لأجار) كريم  اآليس  تصنيع  2يع 

الجملة  املستهلكين اآلخرين.
بالشاحنات  العمر) املبرد  النقل 

 القوارب  غيرها.
بأنواعها) السمكية  الثر ة  تنمية 
الصيد) تشكالها  صناعة   كافة 
بجميع) البحري  الساحلي  البحري 

تشكالها.
البحري  الساحلي) الصيد 
املغرب) في  تشكاله  بجميع   البحري 

 في الخارج.
توريد قوارب الصيد  غيرها من)
الصيد  قطع) بمعدات  القاطنين 

الغيار  غيرها.

التي) اآلالت  جميع  شراء) 2يع 
غيرها) ت   الصيد  قوارب  مع  تأكيف 
،) نش) ضاغط) (، مولد) (، )محرك)
ت ) جديدة  إلخ...)) (، الجر) شباك 

مسأعملة.
ممارسة جميع األنشطة كوسطاء)
 مساعدين  تمثيل في كل من املغرب)

 خارجه.
مشاركة

املباني) جميع  اقأناء) استئجار 
يمكن) التي  املواد  الشهرة  جميع  ت  
غير) ت   مباشر  بشكل  اسأخدامها 

مباشر لألغراض املبينة تعاله.
العمليات) جميع  (، عام)  بشكل 
غير) ت   مباشر  بشكل  املرتبطة 
الشركة) نمو  لأعزيز  بنشاطها  مباشر 

 تطورها.
تجزئة) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
(- السالم) حي  الصناعي  حي  (56 رقم)

73000)الداخلة املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 STE DISTRE-PECHE الشركة)
بقيمة) حصة  (S.A.R.L-AU : 1.000

100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
 STE DISTRE-PECHE الشركة)
شارع) عنوانه)ا)) (S.A.R.L-AU
 73000  01-718 رقم) العركوب 

الداخلة املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) براي  يحفظو  السيد 
حي) (0( شقة) (56 زنقة تغانمين رقم)

السالم)80080)اكادير املغرب
محمد) سيدي  مكأار  السيد  لد 
عنوانه)ا))حي الرحمة شارع العلويين)

الرقم)51 73000)الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بأاريخ) الدهب  بوادي  االبأدائية 
شتنبر)))0))تحت رقم)))0)/1551.

1058I
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STE SOZACOP ENTREPOT

STE DAKHLA QUARTZ
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE DAKHLA QUARTZ

حي السالم شارع انس بن مالك 

عمارة 167 الطابق الثاني ، 73000، 

الداخلة املغرب

STE DAKHLA QUARTZ شركة 

ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي السالم 

شارع انس بن مالك عمارة 167 

الطابق الثاني - 73000 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

((667

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) ((7

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.DAKHLA QUARTZ

غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة في املغرب  في الخارج هو):)

البحث  الأعدين

الأنقيب  مشغل املناجم.

تثمين املعادن  معالجتها.

اسأيراد معدات الأعدين.

تاجر معدات الأعدين.

اسأيراد  تصدير

الأجارة العامة

نقل البضائع لحساب الغير

نقل األفراد نيابة عن الغير

الجماعي) الخاص  النقل 

لألشخاص

تقديم خدمات)-)تعما5 مأنوعة
العمليات) جميع  (، عام)  بشكل 
غير) ت   مباشر  بشكل  املرتبطة 
الشركة) نمو  لأعزيز  بنشاطها  مباشر 

 تطورها.
حي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 
عمارة) مالك  بن  انس  شارع  السالم 
167)الطابق الثاني)-)73000)الداخلة)

املغرب.
تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: براي) يحفظو  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):
عنوانه)ا)) براي  يحفظو  السيد 
قطاع)10)مجموعة)14)عمارة)1)شقة)
 10100 زنقة الأوت حي الرياض) (01

الر2اط املغرب.
الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) براي  يحفظو  السيد 
قطاع)10)مجموعة)14)عمارة)1)شقة)
 10100 زنقة الأوت حي الرياض) (01

الر2اط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بأاريخ) الدهب  بوادي  االبأدائية 
شتنبر)))0))تحت رقم)))0)/1600.
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RITAJ SUD S.A.R.L

TOP SMART SERVICE
شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RITAJ SUD S.A.R.L
 LAAYOUNE ، 70000،

LAAYOUNE MAROC
TOP SMART SERVICE شركة ذات 

مسؤ لية محد دة ذات الشريك 
الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي القدس 
تجزئة الوفاق بلوك د رقم 646) 
العيون - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

43179

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى 
تم إعداد القانون) ((0(( شتنبر) (14

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

 TOP (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.SMART SERVICE

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.TRAVAUX DIVERS

حي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

رقم) د  بلوك  الوفاق  تجزئة  القدس 
العيون) (70000 (- العيون) ((646

املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: السيد يوسف ادامحند)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد يوسف ادامحند عنوانه)ا))

حي الزا ية شارع عمر ابن بد العزيز)
رقم)86)ذ)3)شقة)18)املضيق))

13000)املضيق املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف ادامحند عنوانه)ا))

حي الزا ية شارع عمر ابن بد العزيز)
رقم)86)ذ)3)شقة)18)املضيق)13000 

املضيق املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((9 االبأدائية بالعيون بأاريخ)

))0))تحت رقم))90).
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OUMNIA private learning center

 OUMNIA PRIVATE

LEARNING CENTER

شركة ذات مسؤ لية محد دة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 OUMNIA private learning

center

مركز امنية شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

 عنوان مقرها اإلجأماعي حي القدس 

شارع محمد السادس زنقة املعراج 

رقم 01 الطابق االر�شي 60000 

 جدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤ لية 

محد دة ذات الشريك الوحيد

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

39963

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

القانون) إعداد  تم  ((0(( ماي) (05

مسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محد دة 

باملميزات الأالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محد دة  مسؤ لية 

الوحيد.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

مركز) (: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

امنية.

الدعم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 اللغات.

حي) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

القدس شارع محمد السادس زنقة)

االر�شي) الطابق  (01 رقم) املعراج 

60000) جدة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:
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 1.000 (: بلقاسمي محمد) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

الشخصية  العائلية) األسماء) (-

 صفات  مواطن الشركاء):

السيد بلقاسمي محمد عنوانه)ا))

 01 رقم) املعراج  زنقة  القدس  حي 

60000) جدة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:
يحيا ي) الدين  نصر  السيد 

محمد) شارع  القدس  حي  عنوانه)ا))

السادس رقم)7) جدة)60000) جدة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((( بأاريخ) بوجدة  الأجارية 

))0))-)تحت رقم)1449-
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مغرب تدبير

ROFKA DISTRIB
شركة ذات املسؤ لية املحد دة

تأسيس شركة

مغرب تدبير

شارع مراكش إقامة النجد الطابق 1 

رقم 14 ، 90000، طنجة املغرب

ROFKA DISTRIB شركة ذات 

املسؤ لية املحد دة

 عنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

مراكش اقامة النجد الطابق اال 5 

رقم 14 طنجة 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤ لية 

املحد دة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

98447

 19 بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ في)

القانون) تم إعداد  ((019 يونيو) من 

املسؤ لية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الأالية:شكل) باملميزات  املحد دة 

املسؤ لية) ذات  شركة  (: الشركة)

املحد دة.

عند) مأبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمخأصر  اإلقأضاء)

.ROFKA DISTRIB

تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منأجات  خدمات شركة اينوي.

شارع) (: االجأماعي) املقر  عنوان 

اال 5) الطابق  النجد  اقامة  مراكش 

رقم)14)طنجة)90000)طنجة املغرب.

تجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ رتسما5 الشركة:)

درهم،)مقسم كالأالي:

 ROFKA DISTRIB : الشركة)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة.

 1000 (: يحيا ي) يحيى  السيد 

بقيمة)100.000)درهم.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 صفات  مواطن الشركاء):

عنوانه)ا)) يحيا ي  يحيى  السيد 

حي شاط شارع)9)1)رقم)9) 90000 

طنجة املغرب.

الشخصية  العائلية) األسماء)

 مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) يحيا ي  يحيى  السيد 

حي شاط شارع)9)1)رقم)9) 90000 

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بطنجة بأاريخ)18)من يونيو)

019))تحت رقم)4415)).

106(I

شركة فوراج الصحراء
ش.م.م

شركة ذات مسؤ لية محد دة

رتسمالها 5.000.000 درهم

املقر االجأماعي : زنقة خالد ابن 
الوليد رقم 11 العيون

السجل الأجاري : 5)

املنعقد) االسأثنائي  العام  الجمع 

بأاريخ)8))يونيو)))0))قرر ما يلي):

السيدة) تفويت  على  املصادقة 

تسهمها) لبعض  السالكة  الدرهم 

حبيبة) بوعيدة  من  لكل  الشركة  في 

)1.414)سهما)،)توفيق بنعلي))487.) 

سهما)) لطيفة بنعلي))44).1)سهما).

القانون) من  (6 الفصل) تغيير 

األسا�شي للشركة.

الوحيد) للمسير  الصالحية  منح 

السيد توفيق بنعلي لأفويت العقار)

للصك) بأكادير  الحامل  الكائن 

العقاري عدد)60.733/09.

تحيين القانون األسا�شي للشركة)

ملالءمأه للقانون رقم)1.19))الصادر)

بالظهير الشريف رقم)1.19.79)املؤرخ)

في)6))تبريل)019).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالعيون بأاريخ)30)سبأمبر)

))0))تحت رقم)))0)/910).

املسير الوحيد

توفيق بنعلي

538 P
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املحكمة التجارية بالرباط
إشعار

عن) الصادر  الحكم  بمقأ�شى 
بأاريخ بالر2اط  الأجارية   املحكمة 
 )))سبأمبر)))0))في امللف الأجاري)

رقم)))0)/8308/)5)الحكم)66.
قضت املحكمة الأجارية بالر2اط)
بأحويل مسطرة التسوية القضائية)
شركة) حق  في  قضائية  تصفية  إلى 

د ريمي.
رقم) الأجاري  السجل  ذات 

.97(86
الكائن مقرها االجأماعي):)9)بلوك)
يعقوب) حي  هللا  في  الرجاء) د ار  (H

املنصور الر2اط.
 تعيين السيد زر ا5 سعيد قاضيا)

منأدبا  السيد  ال5 علي سنديكا.
إقامة) (6 رقم) بشقة  الكائن 

البسأان ب)4)حي النهضة)1)الر2اط.
باعأبار تاريخ الأوقف عن الدفع)
هو الأاريخ املحدد في الحكم القا�شي)

بفأح مسطرة التسوية القضائية.
104

املحكمة الأجارية بالر2اط
ملف رقم : 61/))0)
حساب رقم : 5436

الطرف األ 5):
بطاقة) رقم  ا لحيان،) نجيب 
الأعريف الوطنية):))A(798،)مغربي)

الجنسية.
محمد ا لحيان،) (: الطرف الثاني)
(: الوطنية) الأعريف  بطاقة  رقم 

)A41684،)مغربي الجنسية.
األصل الأجاري):)بيع املجوهرات.

سيدي) شارع  الر2اط  (: العنوان)
فاتح رقم)133.

رقم السجل الأجاري):)35830.
بمصلحة) الأعرضات   سأقبل 
الأجارية) باملحكمة  الأجاري  السجل 
 15 عشر) خمسة  غاية  إلى  بالر2اط 

يوما من صد ر اإلعالن الثاني.
النشرة األ لى

رئيس مصلحة السجل الأجاري

3 مكرر

املحكمة الأجارية بالر2اط
ملف))رقم):)36/))0)

حساب رقم):)01)5

الطرف اال 5):)فاطنة رجوي.
(: رقم البطاقة الأعريف الوطينة)

.A140((6
مغر2ية الجنسية.

الطرف الثاني):)نور الدين الحرمي.
(: رقم البطاقة الأعريف الوطينة)

.A7(4619
مغربي الجنسية.

االصل الأجاري):)مخدع هاتفي.
فندق الز2دي) (1( رقم) (: العنوان)

الر2اط.
السجل الأجاري رقم):)418)10.

بمصلحة) الأعرضات   سأقبل 
الأجارية) باملحكمة  الأجاري  السجل 
15)يوما من صد ر) بالر2اط الى غاية)

االعالن الثاني.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة السجل الأجاري

29 مكرر

املحكمة الأجارية بالر2اط
ملف رقم : ))0)/63
حساب رقم : 5474

عبد الفأاح بلقا�شي) (: الطرف األ 5)
(: الوطنية) الأعريف  بطاقة  رقم 
الطرف) الجنسية،) مغربي  (،A5410(1
رقم) بلخضر  العلمي  حنان  (: الثاني)
 AB(11708(:(البطاقة الأعريف الوطنية

مغر2ية الجنسية.
األصل الأجاري):)بيع الديكورات.

(،99 رقم) الرابط  قاصة  (: العنوان)
رقم السجل الأجاري):)44)88.

بمصلحة) الأعرضات   سأقبل 
الأجارية) باملحكمة  الأجاري  السجل 
يوما) (15 بالر2اط إلى غاية خمسة عشر)

من صد ر اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة السجل الأجاري

4 مكرر

املحكمة الأجارية بالر2اط
ملف رقم : 58/))0)
حساب رقم : 5399

الطرف األ 5):
بطاقة) رقم  هوداية،) بوشعيب 
الأعريف الوطنية))A45994،)مغربي)

الجنسية.

الطرف الثاني):

باهاجي،) االدرسيس  عالء) محمد 
الوطنية) الأعريف  بطاقة  رقم 

A799814،)مغربي الجنسية.

األصل الأجاري):)صيدلية.
رقم السجل الأجاري):))7745.

حرتية،) تجزئة  تمارة،) (: العنوان)
رقم)54.

بمصلحة) الأعرضات   سأقبل 

الأجارية) باملحكمة  الأجاري  السجل 

 (15( بالر2اط إلى غاية خمسة عشر)

يوما من صد ر اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة السجل الأجاري

3 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
تفويت حق اإليجار

ملف رقم : 98/))0)

حساب رقم : 5079

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 

5))ديسمبر)0)0)) مسجل بمراكش)

فوت السيد) ((0(0 يناير) ((( بأاريخ)

الحامل لبطاقة) عبد الهادي بوفري،)

 EE(05335 رقم) الوطنية  الأعريف 

الساكن درب الشيوخ رقم))4)سيبع،)

الحسين) السيد  لفائدة  مراكش 

الأعريف) لبطاقة  الحامل  بومارك،)

.EE300091(الوطنية رقم
الأجاري) األصل  في  اإليجار  حق 

حي) الخياطة،) درب  (8 برقم) الكائن 

مراكش  الذي كان مسجال) السالم،)

بالسجل الأجاري تحت رقم)109494 

بمبلغ)00.000))درهما.

تعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بأعرضاتهم  يأقدموا  تن 
الأجارية) باملحكمة  الأجاري  السجل 
بمراكش داخل تجل يبأدئ من تاريخ)
اليوم) في  األ 5  ينأهي  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر))15))من نشر اإلعالن)

الثاني.
النشرة األ لى

عن رئيس كأابة الضبط

96 مكرر

املحكمة الأجارية بمراكش
بيع تصل تجاري

ملف رقم : 99/))0)
حساب رقم : 5097

بمقأ�شى عقد توثيقي مؤرخ بأاريخ)
)))يوليو)))0))مسجل في)7))يوليو)
كناش) (: تحت املراجع الأالية) ((0((
 (0((-005779(-11071 املداخيل)
 48051/(0(( باسأخالص) تمل 

توصيل األداء)1587111049))0).
 RIAD املسماة) الشركة  باعت 
املسؤ لية) ذات  شركة  (ASRARI
درهم) (100.000 رتسمالها) املحد دة،)
عرصة) حي  بمراكش،) مقرها  الكائن 
إيهيري،)درب الدرد 2ة رقم))4)املدينة)
رقم) الأجاري  بالسجل   املقيدة 

.19343
 NAMASTE املسماة) للشركة 
املسؤ لية،) ذات  شركة  (ASRARI
الكائن) درهم،) (100.000 رتسمالها)
مكأب رقم) (،5 نور) مقرها بمراكش،)
ب)34)ب مكرر،)الطابق الثاني،)شارع)
بالسجل) جليز،) املقيدة  (،( حسن)

الأجاري رقم)7037)1.
مجموع األصل الأجاري املسأغل)
الكائن بمراكش،)حي) كدار للضيافة،)
عرصة إيهيري،)درب الدرد 2ة رقم))4 
الأجاري) بالسجل  املدينة،) املقيدة 
الأحليلي) السجل  من  (19343 رقم)
88))من السجل الترتيبي)  تحت رقم)
بثمن إجمالي قدره)406.800)درهم تم)

اإلبراء)منه في العقد.

 II. - إعالنات قضائية
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البائعة) الشركة  دائني  على 

يأقدموا) تن  تعاله  املذكورة 

بأعرضاتهم إلى قسم السجل الأجاري)

داخل) بمراكش  الأجارية  باملحكمة 

اإلعالن) نشر  تاريخ  من  يبأدئ  تجل 

األ 5  ينأهي في اليوم الخامس عشر)

)15))من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األ 5
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

97 مكرر

املحكمة الأجارية بمراكش

تقديم تصل تجاري

ملف رقم : 100/))0)

حساب رقم : 5106

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 

5)تغسطس)))0)) مسجل بمراكش)

بأاريخ)15)سبأمبر)))0))قدم السيد)

لبطاقة) الحامل  بعطوط،) محمد 

 BK(13608 رقم) الوطنية  الأعريف 

الساكن بأجزئة مبر ر فاطنة رقم)55 

 BAKYCH(طريق تسفي لفائدة شركة

IMMOBILIER) التي في طور اإلنشاء)

املوحد) الأعريف  لرقم   الحاملة 

 00311385900007( للمقا لة)

جميع األصل الأجاري الكائن بأجزئة)

طريق تسفي) (55 رقم) مبر ر فاطنة،)

العقاري  املسجل) لإلنعاش   املعد 

بالسجل الأجاري تحت رقم)136018 

املادية  املعنوية) عناصره  بجميع 

بمبلغ)1.500.000)درهما.

تعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بأعرضاتهم  يأقدموا  تن 

الأجارية) باملحكمة  الأجاري  السجل 

بمراكش داخل تجل يبأدئ من تاريخ)

اليوم) في  األ 5  ينأهي  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر))15))من نشر اإلعالن)

الثاني.

اإلعالن األ 5
عن رئيس كأابة الضبط

98 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع تصل تجاري

ملف رقم : 95/))0)
حساب رقم : 5061

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقأ�شى 
بمراكش) مسجل  ((0(( 7))يوليو)
))0)،)شجل عدد) يوليو) ((0 بأاريخ)
تمر) (،(0((-005(973-11071  :

باسأخالص):)438481 :
باع السيد سعد الدين عطفاي،)
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحما5 
حمزة) السيد  لفائدة  (J(45065
ارقيب،)الحامل للبطاقة الوطنية رقم)
الأجاري) األصل  جميع  (BB1(7548
اسم) تحت  للصيدلة  يسأغل  الذي 
الكائن  املسأغل) ازريقتن  صيدلية 
ازرقتن) ا رير  ايت  ازريقتن  بجماعة 
 املسجل بالسجل الأجاري باملحكمة)
السجل) من  بمراكش  الأجارية 
من) (9678 من  ) (131306 الأحليلي)
عناصره) بجميع  الترتيبي،) السجل 
إجمالي) بثمن  قوم  املادية  املعنوية 

اربعمائة تلف درهم)400.000.
تعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بأعرضاتهم  يأقدموا  تن 
الأجارية) باملحكمة  الأجاري  السجل 
بمراكش))داخل تجل يبأدئ من تاريخ)
اليوم) في  ينأهي  األ 5  االعالن  ( نشر)
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

30 مكرر

املحكمة الأجارية بمراكش
بيع تصل تجاري

ملف رقم : 96/))0)
حساب رقم : 5070

مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقأ�شى 
))0)) مسجل) تغسطس) (30 في)
 (0(( بمراكش بأاريخ فاتح سبأمبر)
 STE RIAD EL WIAM باعت شركة)
بشرى) السيدة  لفائدة  (SARL AU 
الأجاري) األصل  جميع  الدنا  بن 
الكائن بمراكش املدينة حي بن صالح،)
4)) 5)) املعد لدار) درب كنا ة رقم)
الضيافة من الدرجة األ لى  املسجل)
 (5(55 بالسجل الأجاري تحت رقم)
املادية  املعنوية) عناصره  بجميع 

بمبلغ)300.000)درهم.

فعلى دائني البائع املذكور تعاله تن)

يأقدموا بأعرضاتهم إلى قسم السجل)

الأجاري باملحكمة الأجارية بمراكش)

نشر) تاريخ  من  يبأدي  تجل  داخل 

اإلعالن األ 5  ينأهي في اليوم الخامس)

عشر))15))من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية

عن رئيس كأابة الضبط

44 مكرر

املحكمة الأجارية بمراكش
بيع تصل تجاري

ملف رقم 97/))0)

حساب رقم : 5076

مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقأ�شى 

مسجل) ((0(( يونيو) (17 بأاريخ)

املراجع) تحت  ((0(( يونيو) ((8 في)

(0((- (: املداخيل) كناش  (: الأالية)

باسأخالص) تمر  (004904(-11071

األداء) توصيل  (،403((/(0((

1383911049))0)،)باعت الشركة)

(»AUGGY MARRAKECH« املسماة)

شركة ذات املسؤ لية املحد دة ذات)
 100.000 رتسمالها) شريك  حيد،)

درهم،)الكائن مقرها بمراكش،)1091 

تجزئة املسار،)طريق اسفي،) املقيدة)

بالسجل الأجاري رقم)13447.

(»CHABIBI« املسماة) للشركة 
رتسمالها) املسؤ لية،) ذات  شركة 

مقرها) الكائن  درهم،) (10.000
زينيت بيزنيس سونتر زنقة) بمراكش،)

الثالث،) الطابق  بكار،) بقعة  مسلم،)

باب دكالة،) املقيدة) (،14 شقة رقم)

بالسجل الأجاري رقم)6153)1.

مجموع األصل الأجاري املسأغل)

سابقا) الكائن  للضيافة،) كدار 

املواسين،) السنان  درب  بمراكش،)
 1091 بمراكش،) 9)1) حاليا  رقم)

تجزئة املسار،)طريق اسفي،) املقيدة)

من) (13447 رقم) الأجاري  بالسجل 

 1050 الأحليلي  تحت رقم) السجل 

من السجل الترتيبي.

 315.7(0 (: قدره) إجمالي  بثمن 

درهم تم اإلبراء)منه في العقد.

على دائني البائعة املذكورة تعاله)

قسم) الى  بأعرضاتهم  يأقدموا  تن 

الأجارية) باملحكمة  الأجاري  السجل 

من) يبأدئ  تجل  داخل  بمراكش 

تاريخ اإلعالن األ 5  ينأهي في اليوم)

الخامس عشر من نشر االعالن الثاني.

النشرة الثانية

عن رئيس كأابة الضبط

45 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة

ملف تفويت نصف تصل تجاري عن 

طريق البيع

ملف رقم : 35/))0)

يعلن رئيس مصلحة كأابة الضبط)

تنه) بطنجة  الأجارية  باملحكمة 

بمقأ�شى عقد عرفي مصحح اإلمضاء)

))0)) تاريخ) تغسطس) (1( بأاريخ)

باعت السيدة) (،(0(( تغسطس) ((6

لو2نة افقير الحاملة لبطاقة الأعريف)

K391383) املسجلة) رقم) الوطنية 

بالسجل الأجاري بطنجة تحت رقم)

عن مجموع نصيبها الذي) (،11774(

الأجاري) األصل  في  النصف  يسا ي 

زنقة  اد البحرايين) (4 الكائن بطنجة)

األر�شي،) الطابق  (161 رقم) قطعة 

لفائدة السيدة هاجر تفقير الحاملة)

رقم) الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

K488867) حددت قيمة نصيبها في)

األصل الأجاري موضوع البيع في مبلغ)

إجمالي قدره)5.000)درهم.

الأعرضات) جميع  فإن   عليه 

تقدم بكأابة الضبط بهذه املحكمة)

من) ابأداء) يوما  (15 اجل) داخل 

84  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل)

) ما يليه من مد نة الأجارة.

النشرة األ لى
عن رئيس كأابة الضبط

102 مكرر
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املحكمة الأجارية بطنجة
ملف تفويت تصل تجاري

عن طريق البيع

ملف رقم : 36/))0)

كأابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) الأجارية  باملحكمة  الضبط 

مصادق) عرفي  عقد  بمقأ�شى  تنه 

(،(0(( سبأمبر) (15 بأاريخ) اإلمضاء)

باع السيد الحسين الكرطيط الحامل)

رقم) الوطنية  الأعريف  لبطاقة 
K((34) املسجلة بالسجل الأجاري)

مجموع) (،616( رقم) تحت  بطنجة 

األصل الأجاري الكائن بطنجة شارع)

لفائدة السيد عمر) (،30 الحرية رقم)

الأعريف) لبطاقى  الحامل  الدقداقي 

K303(93،) حددت) رقم) الوطنية 

قيمة األصل الأجاري موضوع البيع)

 1.000.000 قدره) إجمالي  مبلغ  في 

مليون درهم.

الأعرضات) جميع  فإن   عليه 

تقدم بكأابة الضبط بهذه املحكمة)

من) ابأداء) يوما  (15 اجل) داخل 

 84  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل)

 ما يليه من مد نة الأجارة.
النشرة األ لى

عن رئيس كأابة الضبط

103 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت حظ في تصل تجاري

عن طريق الأناز5
ملف رقم : 33/))0)

كأابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) الأجارية  باملحكمة  الضبط 
مصحح) عرفي  عقد  بمقأ�شى  تنه 
(،(0(( يوليو) (8 بأاريخ) اإلمضاء)
بأاريخ) اإلمضاء) مصحح  له    ملحق 
))سبأمبر)))0)،)تنازلت السيدة كوثر)
الشنأوف الحاملة لبطاقة الأعريف)
KB117669) املسجلة) الوطنية رقم)
بالسجل الأجاري بطنجة تحت رقم)
الذي) عن مجموع حظها  (،105380
الأجاري) األصل  في  النصف  يسا ي 
بنديبان بوشتى  حي  بطنجة  الكائن 

)زنقة)17)رقم)5،)لفائدة السيد تحمد)
الأعريف) لبطاقة  الحامل  الشنأوف 
)K11057) حددت) رقم) الوطنية 
الأجاري) األصل  في  حظها  قيمة 
موضوع الأناز5 في مبلغ إجمالي قدره)

5.000)درهم.
الأعرضات) جميع  فإن   عليه 
تقدم بكأابة الضبط بهذه املحكمة)
من) ابأداء) يوما  (15 تجل) داخل 
 84  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل)

 ما يليه من مد نة الأجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس كأابة الضبط

كما5 معطاكة

49 مكرر

املحكمة الأجارية بطنجة
ملف تقديم تصل كحصة في شركة 

طور الأأسيس
ملف رقم : 34/))0)

كأابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط باملحكمة الأجارية بطنجة،)
مصحح) عرفي  عقد  بمقأ�شى  تنه 
(،(0(( يناير) ((4 بأاريخ) اإلمضاء)
الكريم) عبد  بوراس  السيد  قدم 
الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 
بالسجل) K1893(3) املسجل  رقم)
(،30476 الأجاري بطنجة تحت رقم)
تصله الأجاري الكائن بطنجة شارع)
مالبطا رقم)56)كحصة في شركة طور)
 MCKOOL SARL الأأسيس مسماة)

.AU
 2ناء)على تقرير مراقب الحصص)
املؤرخ في)9)تغسطس)))0)،)فقد تم)
تقييم األصل الأجاري املذكور بقيمة)

4.000.000)درهم.
الأعرضات) جميع  فإن   عليه 
تقدم بكأابة الضبط بهذه املحكمة)
15)يوما ابأداء)من تاريخ) داخل تجل)
84) ما) للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مد نة الأجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس كأابة الضبط

كما5 معطاكة

50 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
ملف معالجة صعو2ات املقا لة

رقم : 8306/153/))0)
شركة اكستريم فيأنس

STE EXTREME FITNESS
حساب : 1-85)0)

إشعار
 165 رقم) الحكم  بمقأ�شى 
 (0(( سبأمبر) (13 بأاريخ) الصادر 
رقم) املقا لة  صعو2ات  ملف  في 
املحكمة) قضت  ((0((/8306/153
الأجارية بأكادير بالأصفية القضائية)
 STE فيأنس«) »اكستريم  لشركة)
الكائن مقرها) (EXTREME FITNESS
 33 االجأماعي بحي الهدى بارك رقم)
الأجاري) بالسجل  تكادير  املسجلة 
تحت) بأكادير  الأجارية   للمحكمة 

رقم)39601.
را�شي) عمر  السيد  على  باإلبقاء)
مصطفى) منأدبا  السيد  قاضيا 

إدحمو نائبا له.
باإلبقاء)على السيد حسن بخوش)
سنديكا مع تكليفه بمباشرة عمليات)
الأصفية القضائية من تاريخ صد ر)
هذا الحكم حتى قفل املسطرة كما)
قانونا مع  ضع) عليها  هي منصوص 
تقرير يعرض فيه املراحل التي اتبعها)

في ذلك.
باعأبار تاريخ الأوقف عن الدفع)
هو الأاريخ املحدد في الحكم القا�شي)

بفأح مسطرة التسوية القضائية.
بتسجيل) الضبط  كأابة  بقيام 
ملخص هذا الحكم بالسجل الأجاري)
للأاجر فورا،) نشر إشعار بالحكم في)
اإلعالنات) نشر  لها  مخو5  صحيفة 
الرسمية) الجريدة  القانونية  في 
اللوحة) على  اإلشعار  هذا   تعليق 
مع) باملحكمة  الغرض  لهذا  املعدة 
تبليغ الحكم إلى املقا لة  الكل داخل)

تجل)8)تيام من صد ره.
بضم الصائر إلى مصاريف املسطرة)

 اعأبارها امأيازية في االسأخالص.
املعجل) بالنفاذ  الحكم  بشمو5 

بقوة القانون.
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط
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املحكمة الأجارية بأكادير
مصلحة كأابة الضبط

الأصفية القضائية لشركة 
 AVANCED TECHNOLOGY FOR

BOATS
MOROCCO ATB

ملف رقم : 009/10/700)
بيان

بإيداع قائمة الديون
)املادتان )73   733 مد نة الأجارة)

الأصفية) دائني  علم  في  ليكن 
 AVANCED لشركة) القضائية 
 TECHNOLOGY FOR BOATS
مقرها) الكائن  (MOROCCO ATB
املنطقة) ((8 االجأماعي بالقطعة رقم)
ميناء) (- إصالح البواخر) (- الصناعية)

تكادير.
قد) تحقيقها  تم  التي  الديون  تن 
 ضعت قائمتها بكأابة الضبط لدى)
)مكأب) باكادير) الأجارية  املحكمة 
لكل) املقا لة)) يمكن  صعو2ات 
شخص االطالع عليها بكأابة الضبط)
املنأدب) للقا�شي  تشكيهم   تقديم 
يوما من تاريخ نشر) (15 داخل تجل)

هذا البيان بالجريدة الرسمية.
عن رئيس كأابة الضبط
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املحكمة الأجارية بأكادير
ملف رقم : 6)/))0)

حساب خصو�شي : 3464/))0)
تفويت تصل تجاري

املحرر) الأوثيقي  العقد  بمقأ�شى 
د امزيل) مصطفى  األسأاذ  بمكأب 
بإنزكان  املؤرخ يوم)1))يونيو)))0).

باع السيد عمر الحاجمي الحامل)
رقم) الوطنية  الأعريف  لبطاقة 
H4818) املسجل بالسجل الأجاري)
باملحكمة الأجارية بأكادير تحت رقم)
)5111)للسيد يوسف املدني الحامل)
رقم) الوطنية  الأعريف  لبطاقة 
الأجاري) األصل  جميع  (،J5((833
11)حي الزيأون) D)رقم) الكائن ببلوك)
قدره) إجمالي  بثمن  تيكوين  ذلك 

400.000)درهم.
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 2ذلك فإن رئيس مصحلة كأابة)
يعلن لكل ذي مصلحة تن) الضبط،)
ضبط) بمكأب  تسجل  الأعرضات 
داخل) بأكادير  الأجارية  املحكمة 
تجل))الخمسة عشرة يوما))15))يوما)
للمادة)) الثانية طبقا  للنشرة  املوالية 

84)من مد نة الأجارة.
النشرة الثانية

تحت جميع الأحفظات
رئيس مصلحة كأابة الضبط

51 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
مكأب التسوية  الأصفية القضائية

فأح مسطرة التسوية القضائية
في حق شركة الرائدة للعجالت 

باملغرب
عدد 43
إشعار

153)الصادر) بمقأ�شى حكم رقم)
))0))بامللف رقم) )1)سبأمبر) بأاريخ)
املحكمة) لدى  ((0((/830(/166
الذي ق�شى) الأجارية بالدار البيضاء)
بفأح مسطرة التسوية القضائية في)
حق شركة الرائدة للعجالت باملغرب)
 (33677 ذات السجل الأجاري رقم)
 (08-(06  الكائن مقرها االجأماعي)
تهل الغالم سيدي) (19 زنقة) (1 سالم)

البرنو�شي،)الدار البيضاء.
ابوخصيب) تنس  السيد   عين 
تمين) محمد  منأدبا  نائبه  قاضيا 
الصفريوي) محمد  جالبي  السيد 
مو5) غاندي  مكأبه  الكائن  سنديكا 
عمارة رقم)9)الطابق)4،)شارع غاندي،)

الدار البيضاء.
الدائنين) من  فاملطلوب   عليه،)
املعين) للسنديك  بديونهم  الأصريح 

املبالغ) ضمن قائمة موقعة تأضمن 

املطلو2ة مرفقة بالوثائق  ذلك داخل)

نشر) تاريخ  من  ابأداء) شهرين  تجل 

مع) الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 

بالنسبة) بشهرين  األجل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة)

 719 (،584 للمواد) طبقا  املغر2ية 

 0)7)من مد نة الأجارة.
عن رئيس كأابة الضبط
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املحكمة التجارية بوجدة
 إشهار مسأخرج عقد تفويت 

تصل تجاري

ملف رقم : 31/))0)

حساب : 3036

بمقأ�شى عقد رسمي حررته األسأاذة)

منا5 كراعي بأاريخ)9))تغسطس)))0)،)

مسجل بوجدة بأاريخ)5)سبأمبر)))0)،)

فوتت السيدة):

حورية فحشوش،)الساكنة بوجدة،)

رسالن) زنقة  بلخضر،) محمد   حي 

رقم)4).

للسيد):

بوجدة،) الساكن  (: زرز ر)  هبي 

زنقة لفقيه النكادي رقم)13،)بصفأه)

 كيال عن السيد عبد الكريم رانأاتو2ا.

املعد) الأجاري  األصل  جميع 

بوجدة،) الكائن  مقهى،) السأغال5 

(،( رقم) العلج  تجزئة  طايرت  طريق 

رقم) تحت  الأجاري  بالسجل  املقيد 

بثمن إجمالي قدره) تحليلي،) (85(40

50.000))درهم.

املحكمة) تمام  الأعرضات  تقبل 

الأجارية بوجدة داخل تجل تقصاه)

املوالية) يوما  ((15( عشر) خمسة 

للنشرة الثانية تطبيقا للمادة)84)من)

مد نة الأجارة.

النشرة األ لى
رئيس مصلحة كأابة الضبط

95 مكرر

املحكمة الأجارية بوجدة

إشهار مسأخرج عقد بيع حقوق 

مشاعة في تصل تجاري

ملف رقم : 30/))0)

حساب : 3033

حرره هيثم) بمقأ�شى عقد شراء)

العدالن) بودال5  بركو�شي  رشيد 

محكمة) نفوذ  بدائرة  املعينان 

االسأئناف بوجدة بأاريخ))))تغسطس)

فاتح) بأاريخ  بوجدة  مسجل  (،(0((

سبأمبر)))0)،)باعت السيدات):

1)-)فاطمة اكرار)؛

))-)حنان حجي)؛

3)-)رحمة حجي)؛

الساكنات بحي) فأيحة حجي،) (- (4

(،1 رقم) (43 زنقة ب) السيد لخضر،)

 جدة.

للسيد):

بوجدة،) الساكن  (: حجي) ميمون 

حي �شي لخضر زنقة ب)43)رقم)1.

جميع حقوقهم املشاعة  املقدرة)

جميع) في  )64ج)) تصل) من  )4)ج))

حي) بوجدة،) الكائن  الأجاري  األصل 

�شي لخضر زنقة ب)43)رقم)1،)عبارة)

الأجاري) بالسجل  مقيد  مقهى،) عن 

بمبلغ) تحليلي،) (89304 رقم) تحت 

إجمالي قدره)175.760)درهم.

املحكمة) تمام  الأعرضات  تقبل 

الأجارية بوجدة داخل تجل تقصاه)

املوالية) يوما  ((15( عشر) خمسة 

للنشرة الثانية تطبيقا للمادة)84)من)

مد نة الأجارة.

النشرة األ لى
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

94 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
مصلحة السجل الأجاري

ملف بيع رقم : ))/))0)

حساب رقم : 4644

إشهار عقد تفويت تصل تجاري

طارق) )ذ  توثيقي) عقد  بمقأ�شى 

بفاس) مؤرخ  بفاس)) موثق  زهري 

))0)) مسجل) بأاريخ فاتح سبأمبر)

بفاس بأاريخ)))تغسطس)))0).

مجاطي) ابتسام  (: السيدة) فوتت 

 CD الوطنية) بطاقأه  رقم  علمي 

 38 فيال) بفاس  الساكن  ((6(68

تعا نية األمل طريق عين الشقف.

مسواك) ادري�شي  عالء) للسيد 

 CD 510(95 الوطنية) بطاقأه  رقم 

تعا نية الوفاق) ((3  الساكن بفاس)

حي اللة سكينة.

تحت) للصيدلية  الأجاري  األصل 

 LA CENTRALE D’AIN شعار)

 N°( U160 املسأغلة بفاس) (CHKEF

 Lots Jnane Commune Ain Chkef

بفاس) الأجاري  بالسجل   املقيد 

بثمن قدره مائتي) (83970 تحت رقم)

حسب) درهم  ((00.000 درهم) تلف 

بعقد) عليها  املنصوص  الشر ط 

الأفويت.

 تقبل الأعرضات بكأابة الضبط)

باملحكمة الأجارية بفاس داخل تجل)

ال يأعدى خمسة عشر يوما ابأداء)من)

النشرة الثانية.
النشرة األ لى

عن رئيس كأابة الضبط

101 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
بيع األصل الأجاري

ملف رقم : ))0)/09

حساب رقم : ))0)/)576)
طرف) من  موثق  عقد  بمقأ�شى 
امحجوب) محمد  األسأاذ  املوثق 
))0)) مسجل) يوليو) (14 في) مؤرخ 
بأاريخ)0))يوليو)))0))باعت الشركة))
رتسمالها) (AZUR CAFE SARL AU
10.000.000)درهم مقرها االجأماعي)
الرقم) (( مطاع سكأور) ت الد  رياض 
ممثلها) تمارة  األر�شي  الطابق  (413
رقم) قيصوم  القادر  عبد  القانوني 
األصل) مجموع  (A40958 ب.ت. )
تحت) املسجل  لها  اململوك  الأجاري 
4015)1) هو عبارة عن مقهى) رقم)
 LOS VERDES SARL AU لشركة)
طور) في  درهم  (100.000 رتسمالها)
لخضر) ( القانوني) ممثلها  الأأسيس 
(،A7448(3 ب.ت. ) رقم  محسن 
تسجل) الأعرضات  فإن   2ذلك 
بمكأب الضبط باملحكمة االبأدائية)
بأمارة مكأب السجل الأجاري داخل)
األ لى) للنشرة  املوالي  يوما  (15 تجل)

 الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

2 مكرر
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املحكمة االبتدائية ببني مالل
إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

لفائدة افدجيخ الحسين
ينوب عنها ذ/ حسن الحق املحامي 

بهيئة بني مال5
ضد  رثة افدجيخ الحسن

ملف الأنفيذ 
رقم : ))6101/16/))

كأابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بأاريخ تنه  مال5  بني   الضبط 
الساعة) على  ((0(( ديسمبر) (13
الواحدة بعد الز ا5 بقاعة البيوعات)
بهذه املحكمة سيقع بيع باملزاد العلني)
سكنية) دار  عن  عبارة  الذي  للعقار 
مال5) بني  ا ر2يع  الحرش  بحي  كائنة 
 التي تأكون من طابق سفلي به تربع)
بيوت  مرحاض  طابق ت 5 به تربع)
به) يبوت  مطبخ  مرحاض  سطح 
في) بما  االجمالية  مساحتها  مرحاض 
تقريبا) تبلغ  األمامية  الساحة  ذلك 

144)م).
لبيع) االفأأاحي  الثمن  حدد   قد 
مبلغ) في  الخبير  طرف  من  العقار 
600.000)درهم))سأمائة تلف درهم).
 على من رست عليه املزايدة تن)
يؤدي الثمن فورا مع زيادة)%3) اجب)

الخزينة العامة.
يمكن) املعلومات  من   للمزيد 
االتصا5 بقسم الأنفيذات القضائية)
دفتر) على  لالطالع  املحكمة  بهذه 

الشر ط  الأحميالت.
ريس مصلحة كأابة الضبط
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املحكمة االبأدائية ببني مال5
إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
لفائدة الز هرة الكز لي  من معها
ينوب عنه األسأاذ ازر ا5 محمد 

املحامي بهيئة بني مال5
ضد  رثة الكز لي احمد

ملف الأنفيذ 
رقم : )6101/91/))

مصلحة) رئيس  يعلن 
املحكمة) لدى  الضبط  كأابة 
بأاريخ تنه  مال5  بني  االبأدائية 

الساعة) على  ((0(( ديسمبر) (13
الواحدة بعد الز ا5 بقاعة البيوعات)
بهذه املحكمة سيقع بيع باملزاد العلني)
للعقار الذي عبارة عن قطعة ترضية)
بورية عارية محاطة بسياج) فالحية 
حديدي دعائمه حديدية تيضا على)
علو)))تمأار مع نصف الدار من جهة)
الغر ب املذكور برسم االسأمرار رقم)
8)14) الكائنة بد ار العجامة ت الد)
يعيش،)مساحتها حوالي)980)متر مربع.
لبيع) االفأأاحي  الثمن  حدد   قد 
مبلغ) في  الخبير  طرف  من  العقار 
)ثالثمائة  ثالثة) درهم) (343.000

 اربعون تلف درهم).
 على من رست عليه املزايدة تن)
يؤدي الثمن فورا مع زيادة)%3) اجب)

الخزينة العامة.
يمكن) املعلومات  من   للمزيد 
االتصا5 بقسم الأنفيذات القضائية)
دفتر) على  لالطالع  املحكمة  بهذه 

الشر ط  الأحميالت.
ريس مصلحة كأابة الضبط
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املحكمة االبأدائية ببني مال5
إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

ملف : الأنفيذ رقم 1133/))
مواصلة 5 0)/93

لفائدة : هشام الحمدانية
ينوب عنه : األسأاذ احمد بنحسو، 

املحامي بهيئة بني مال5
ضد : عمر الحمدانية  من معه

كأابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط لدى املحكمة االبأدائية بني)
 (0(( ديسمبر) (13 بأاريخ) تنه  مال5 
الز ا5) بعد  الواحدة  الساعة  على 
بقاعة البيوعات بهذه املحكمة سيقع)
للعقار ذي الرسم) العلني  باملزاد  بيع 
املسمى) امللك  (10/839(3 العقاري)
مطلب) موضوع  (»1 »الحمدانية)
 10/33866 رقم) سابق  تحفيظ 
مال5) بني  املسجد  بزنقة   الكائن 
له) مربع  متر  (19( حوالي) مساحأه 
منه) جزء) الشارع  على  تطل   اجهة 
موالي لجهة الطريق به بناية قديمة

تأكون من سفلي يحأوي على دكان) (

على) يحأوي  علوي   غرفة  طابق 

صالون  غرفأين  مطبخ  حمام)

يأوسطهم بهو  نصفه الداخلي مهدم)

بناء)على قرار الهدم الصادر عن بلدية)

بني مال5 تحت رقم)013/05).

 قد حدد الثمن االفأأاحي لبيعه)

 576.000 باملزاد العلني انطالقا من)
)خمسمائة  سأة  سبعون) درهم)

الف درهم).

 على من رست عليه املزايدة تن)

يؤدي الثمن فورا مع زيادة)3%) اجب)

الخزينة العامة.

يمكن) املعلومات  من   للمزيد 

االتصا5 بقسم الأنفيذات القضائية)

دفتر) على  لالطالع  املحكمة  بهذه 

الشر ط  الأحمالت  تقرير الخبير.
اإلمضاء):)رئيس مصلحة كأابة الضبط

صالح مسضق
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املحكمة االبأدائية ببني مال5

إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
ملف : الأنفيذ رقم 6101/350/)6

لفائدة :  رثة اتكو رابحة   رثة تودة 

زر ا5

ينوب عنهم : األسأاذ حسن الحق 

املحامي بهيئة بني مال5

ضد :  رثة مصطفى صابر

يعلن رئيس مصلحة كأابة الضبط)

مال5) بني  االبأدائية  املحكمة  لدى 

على) ((0(( ديسمبر) (13 بأاريخ) تنه 

الساعة الواحدة بعد الز ا5 بقاعة)

بيع) سيقع  املحكمة  بهذه  البيوعات 

باملزاد العلني للعقار الذي هو عبارة)

عن منز5 يشأمل على)4)بيوت  مطبخ)

 مرحاض  الكائن بأد ز جماعة فم)

تبلغ) مساحأه  مال5،) ببني  العنصر 

110)متر مربع.

 قد حدد الثمن االفأأاحي للبيع)

من مبلغ)500.)30)درهم.

 على من رست عليه املزايدة تن)

يؤدي الثمن فورا مع زيادة)3%) اجب)

الخزينة العامة.

يمكن) املعلومات  من   للمزيد 
االتصا5 بقسم الأنفيذات القضائية)
دفتر) على  لالطالع  املحكمة  بهذه 

الشر ط  الأحمالت.
اإلمضاء):)رئيس مصلحة كأابة الضبط

صالح مسضق

108 

املحكمة االبأدائية ببني مال5

تقديم تصل تجاري حصة في شركة
ملف رقم : 1)/))0)
حساب رقم : 13153

منجز) رسمي  تقرير  بمقأ�شى 
الحيسوبي) الخبير  طرف  من 
 HLZ شركة) مسيرة  زهراء) حجريوي 
بمراكش.)فقد قدم) (CONSULTING
الحامل) بوزكري،) عكر د  السيد 
رقم) الوطنية  الأعريف  لبطاقة 
يناير) ((0 I3(1545) املسجل بأاريخ)
األصل) جميع  مال5،) ببني  ((0((
بيع) عن  عبارة  هو  الذي  الأجاري 
 149 رقم) الكائن  الفالحية  اآلالت 
شارع العيون تحت السوق بني مال5،)
تحت) الأجاري  السجل  في  املسجلة 
الشركة) في  كحصة  (،((008 رقم)
 STE TEAM ACROUD املدعوة)
SARL AU)في طور اإلنشاء)في شخص)
 400.000 ممثلها القانوني،)رتسمالها)

درهم.
تعاله) الحصة  دائني مقدم  فعلى 
السجل) بمكأب  تعرضاتهم   ضع 
ببني) االبأدائية  باملحكمة  الأجاري 
يأجا ز خمسة) تجل ال  داخل  مال5 
للنشرة) املوالية  يوما  ((15( عشر)

الثانية.
النشرة األ لى

عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

109 مكرر

املحكمة االبأدائية ببني مال5
بيع تصل تجاري 

ملف رقم : ))/))0)
حساب رقم : 13196

عليه) مصادق  عقد  بمقأ�شى 
0)0)) مسجل) بأاريخ فاتح ديسمبر)
 (016 سبأمبر) (16 ببني مال5 بأاريخ)
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ان السيد ياسين ابودرار بن الحسين،)

لبطاقة) الحامل  راشد،) مغربي 

 I67(679 رقم) الوطنية  الأعريف 

 ( رقم) الزطوطية  تجزئة  الساكن 

بالسجل) مسجل  مراكش  اسيل 

رقم) تحت  املحكمة  بهذه  الأجاري 
68)5))قد باع جميع األصل الأجاري)
 الكائن قيسارية السعادة زنقة طارق)

بني مال5  املسأعمل) (9 بن زياد رقم)

لفائدة) املالبس،) املواد  لبيع  كمحل 

عبد) بنت  حنان  شريح  السيدة 

الحاملة) راشدة،) مغر2ية  العزيز،)

 IA134861 رقم) الأعريف  لبطاقة 
بوزكري) شارع  الأقدم  حي  الساكنة 

بن خلوق رقم)71)بني مال5،) قد حدد)

ثمن البيع في مبلغ قدره)150.000)درهم.

تقديم) األخير  هذا  دائني  فعلى 
تعرضاتهم إلى مكأب السجل الأجاري)

باملحكمة االبأدائية ببني مال5 داخل)

 (15( عشر) خمسة  يأعدى  ال  تجل 

يوما املوالية للنشرة الثانية.
النشرة األ لى

عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

110 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
تقديم تصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم : 18/))0) 

حساب رقم : 13069

من طرف) رسمي  تقرير  بمقأ�شى 
شا ي) ابراهيم  الحيسوبي  الخبير 

يونيو) فاتح  بأاريخ  البيضاء) بالدار 

.(0((

الحامل) هللا  عبد  بوه  السيد  قدم 

 I1971(8 رقم) الوطنية  للبطاقة 

 املسجلة بالسجل الأجاري باملحكمة)

رقم) تحت  مال5  ببني  االبأدائية 

14608)جميع األصل الأجاري الذي)

هو عبارة عن مخبزة  حلويات  الكائن)

بشارع)9)ديسمبر تجزئة العمارية رقم)

5)بني مال5 كحصة في الشركة املدعوة)

 BOULANGERIE PATISSERIE

ممثلها شخص  في  (FAJAE SARL

الأجاري) بالسجل  مقيدة  القانوني  (

باملحكمة االبأدائية ببني مال5 تحت)
 100.000 رتسمالها) (1(695 رقم)
الأجاري) األصل  قوم  درهم  قد 

املذكور في مبلغ))30199.4))درهم

تعاله) الحصة  دائني مقدم  فعلى 

السجل) بمكأب  تعرضاتهم   ضع 

ببني) االبأدائية  باملحكمة  الأجاري 

مال5 داخل تجل ال يأجا ز الخمسة)

عشرة يوما املوالية للنشرة الثانية.

النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

الهادي عبد املجيد

31 مكرر

املحكمة االبأدائية  ببني مال5

ملف عدد):)19/))0)

حساب عدد):))1308

إعالن عن تسيير حر ألصل تجاري
ألصل) حر  تسيير  عقد  بمقأ�شى 

تجاري مؤرخ في)1))يونيو)))0))ببني)

مال5 مسجل بأاريخ)7)يوليو)))0))تم)

اإلتفاق على ما يلي):

 STE. BUSINESS PARA شركة)

املسجلة بالسجل الأجاري ببني مال5)

التسيير) منحت  (1(795 رقم) تحت 

كراج) الكائن  الأجاري  لألصل  الحر 

 1 تجزئة مونجيد حي الليمون الرقم)

بني مال5  هو عبارة عن شركة لبيع)

 إصالح آالت الأطبيب  2ارافارما�شي)

لفائدة شركة)PARA PRODECT) هي)

شركة في طور الأأسيس.

مدة العقد)5)سنوات.

تم اإلتفاق على مبلغ التسيير الحر)

 هو)500.00))درهم شهريا.

تقديم) األخيرة  هذه  دائني  فعلى 
تعرضاتهم إلى مكأب السجل الأجاري)

باملحكمة اإلبأدائية بني مال5 داخل)

املوالية) يوما  (15 يأعدى) ال  تجل 

للنشرة الثانية.

النشرة الثانية

 عن رئيس مصلحة كأابة الضبط)

32 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
بيع تصل تجاري

ملف رقم : 14/))0)

حساب رقم : )1738

بأاريخ) توثيقي  عقد  بمقأ�شى 

السيدة) باعت  ((0(0 فبراير) (3

(5 الحاملة  الدريسية  اشتري،)

عثمان) للسيد  (X1((558 ب.ت. )

 X36(910( .مأوكل،)الحامل 5 ب.ت

(،414 رقم) الكائن  الأجاري  األصل 

حي األمل،) شارع محمد الزرقطوني،)

 1(0.000 قدره) بثمن  الخميسات 

املادية) عناصره  بجميع  درهم 

الكرائية) السومة   املعنوية  تن 

درهم على) (1000 املؤداة للمكري هي)
رتس كل شهر.

لذلك فإن جميع الأعرضات يجب)

باملحكمة) الضبط  بكأابة  تن توضع 

تجل) داخل  بالخميسات  االبأدائية 

تاريخ) من  يوما  ((15( عشر) خمسة 

صد ر النشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

33 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بوادي 
الذهب

إعالن عن تفويت تصل تجاري
كأابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بوادي) اإلبأدائية  باملحكمة  الضبط 

توثيقي) عقد  بمقأ�شى  تنه  الذهب،)

مؤرخ في)0))ماي)))0)،)فوت السيد)

الحامل لبطاقة) عبد الغني السبحي،)

(،BE664430 الأعريف الوطنية رقم)

هند) الزهراء) فاطمة  اآلنسة  لفائدة 

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحاملة 
األصل) مجموع  (D855615 رقم)
الأجاري) بالسجل  املسجل  الأجاري 

تحت) بالداخلة  االبأدائية  باملحكمة 
لدى) معر ف  14450،) هو  رقم)

العموم ب)»صيدلية الحي الحسني«،)

 3 رقم) الحسني  الحي  بشارع  الكائن 

الشر ط) حسب  بالداخلة،) ذلك 

 الكيفية املذكورة في العقد.

تقبل) الأعرضات  فإن   عليه 
االبأدائية) باملحكمة  الضبط  بكأابة 
من) يوما  (15 تجل) داخل  بالداخلة 

تاريخ النشرة الثانية.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كأابة الضبط

34 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف رقم : 14/))0)

حساب خصو�شي رقم :  )831)
 بيع تصل تجاري

بمكأب) تبرم  عقد  بمقأ�شى 
املوثق) الصغير  بناصر  األسأاذ 
 (0(( ماي) ((3 بأاريخ) بالقنيطرة 
عراش،) خديجة  ( ( السيدة) باعت 
الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحاملة 
رقم)Z44376)األصل الأجاري الكائن)
 789 تجزئة قصبة مهدية رقم) (: ب)
الأجاري) بالسجل  القنيطرة  املقيد 
بالقنيطرة) االبأدائية  املحكمة  لدى 
80)70) الذي تم تقديره) تحت رقم)
ب)00.000))درهما  املسأغل كمقهى)
لفائدة) (»DU MAS« املعر ف باسم)
شركة)»CAFE FAMILLE HITI«)ذات)

املسؤ لية املحد دة.
فعلى دائني البائعة املذكورة تعاله)
تن يأقدموا بأعرضهم لدى املحكمة)
االبأدائية بالقنيطرة داخل تجل))15 
من تاريخ النشرة الثانية) يوما ابأداء)
طبقا للفصل)84)من مد نة الأجارة.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

كوثر الشا ي

منأدبة قضائية من الدرجة الثانية

35 مكرر

املحكمة االبأدائية بالقنيطرة
طلب إشهار بيع تصل تجاري

ملف رقم : 15/))0)
حساب خصو�شي رقم : 8368)

بمقأ�شى عقد موثق حرر بالقنيطرة)
املسعودي) صفاء) األسأاذ  بمكأب 
باع) ((0(( تغسطس) (31 بأاريخ)
 G31086 املزين) ابراهيم  السيد 
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 1( رقم) (: األصل الأجاري الكائن ب)
(،(8 زنقة) (45 رقم) النصر  قيسارية 
الأجاري) بالسجل  القنيطرة  املقيد 
بالقنيطرة) االبأدائية  املحكمة  لدى 
)404)) الذي تم تقديره) تحت رقم)

ب)400.000)درهم.
سعيد) السيد  (: من) كل  لفائدة 

.AB310686(بغيث
فعلى دائني البائعة املذكورة تعاله)
تن يأقدموا بأعرضهم لدى املحكمة)
تجل) داخل  بالقنيطرة  االبأدائية 
من) ابأداء) يوما  ((15( عشر) خمسة 
تاريخ النشرة الثانية طبقا للفصل)84 

من مد نة الأجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

41 مكرر

املحكمة االبتدائية بإنزكان
إشهار تفويت تصل تجاري

عقد هبة
شعبة السجل الأجاري
ملف رقم : 17/))0)
حساب رقم : 8081

بمقأ�شى عقد هبة الحق  األصل)
العدالن) طرف  من  املنجز  الأجاري 
محمد) تحر2يل  ذ/) العزيز  ذ/عبد 
 (0(1 تبريل) ((1 في) املؤرخ  قا�شي 
 املودع بكأابة ضبط هذه املحكمة)
السيد) ))0)) هب  مارس) (3 بأاريخ)
لبطاقة) الحامل  مسلك،) الحسن 
 J81186( رقم) الوطنية  الأعريف 
للسيد رشيد مسلك،)الحامل لبطاقة)
 .JB(98338 رقم) الوطنية  الأعريف 
الكائن) الأجاري  األصل  مجموع 
لحم) بيت  زنقة  تراست،)  بإنزكان 
الأجاري) بالسجل  55) املقيد  رقم)

بهذه املحكمة تحت رقم)9898).
 قومت الهبة املذكورة بثمن قدره)

180.000)درهم.
رئيس) السيد  يعلن  عليه   2ناء)
ذي) لكل  الضبط  كأابة  مصلحة 
الهبة) على  الأعرضات  تن  مصلحة 
هذه) ضبط  بكأابة  تودع  املذكورة 
تقصاه خمسة) تجل  داخل  املحكمة 
عشر))15))يوما املوالية للنشرة الثانية)

طبقا للمادة)84)من مد نة الأجارة.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كأابة الضبط

42 مكرر

املحكمة االبأدائية بإنزكان
إشهار بيع تصل تجاري
شعبة السجل الأجاري

ملف رقم : 09/))0)

حساب رقم : 11956

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 

7)يونيو)))0)) املودع بكأابة الضبط)

بأاريخ)8)سبأمبر)))0))بناء)على تمر)

 (0((/1109/3167 عدد) قضائي 

))0))باع السيد) 8)تغسطس) بأاريخ)

الحامل لبطاقة) عبد الكبير القر ي،)

الأعريف الوطنية)H137395)للسيد)

لبطاقة) الحامل  الفرج،) تبو  محمد 

الأعريف الوطنية)JB354953)األصل)

الأجاري املنصب على املحل املسأغل)

في الحالقة الكائن بمركز خميس ايت)

باها  املسجل) ايت  اشأوكة  عميرة،)

املحكمة) بهذه  الأجاري  بالسجل 

تحت رقم)41548)بثمن إجمالي قدره)

40.000)درهم.

رئيس) السيد  يعلن  عليه   2ناء)

ذي) لكل  الضبط  كأابة  مصلحة 

البيع) على  الأعرضات  تن  مصلحة 

هذه) ضبط  بكأابة  تودع  املذكور 

تقصاه خمسة) تجل  داخل  املحكمة 

عشر))15))يوما املوالية للنشرة الثانية)

طبقا للمادة)84)من مد نة الأجارة.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كأابة الضبط

43 مكرر

املحكمة االبأدائية بانزكان
شعبة السجل الأجاري

ملف رقم : 08/))0)

حساب رقم : 7)4)

إشهار تقديم تصل تجاري حصة في 
شركة

بمقأ�شى عقد مساهمة في شركة)

مؤرخ في)15)تغسطس)))0)) تقرير)

فاتح) في  املؤرخ  الحسابات  مراقب 

مودع) ))0)) 2طلب  تغسطس)

سبأمبر) (5 بأاريخ) الضبط  بكأابة 

))0))قدم السيد حافظ تبو النعائم)

الوطنية الأعريف  لبطاقة  الحامل 

)رقم)J387001)األصل الأجاري الكائن)

الدشيرة) (147 رقم) املرس  بأجزئة 

بالسجل) انزكان  املسجل  الجهادية 

بالسجل) (51(88 الأجاري تحت رقم)

في) كحصة  املحكمة  بهذه  الأحليلي 

 SIGNATURE BY املدعوة) الشركة 

املسؤ لية) محد دة  شركة  (NAIM

ذات الشريك الوحيد الكائن مقرها)

 4106 زنقة) ((5 بعمارة) االجأماعي 

الجهادية) الدشيرة  املرس  تجزئة 

انزكان.

عليه يعلن السيد مصلحة)  2ناء)

كأابة الضبط لكل ذي مصلحة تن)

املذكور) الأقديم  على  الأعرضات 

املحكمة) هذه  ضبط  بكأابة  تودع 

يوما املوالية) (15 داخل تجل تقصاه)

من) (84 الثانية طبقا للمادة) للنشرة 

مد نة الأجارة.

النشرة الثانية

55 مكرر

املحكمة التجارية بالعرائش
إشهار جعل  تصل تجاري حصة في 

رتسما5 شركة
ملف رقم 04/))0)

حساب رقم 6386

األسا�شي) القانون  على  بناء)

 STE PHARMACIE« لشركة)

ذات) شركة  (»JAOUI LARACHE

بشريك  حيد) محد دة  مسؤ لية 

عليه) املصادق  الأأسيس  طور  في 

تم) ))0)) الذي  تغسطس) (3 في))

بموجبه تقديم جميع األصل الأجاري)

الكائن) كصيدلية،) يسأغل  الذي 

الطابق) طالب،) تبي  بن  علي  بشارع 

العرائش،) (A/114 رقم) السفلي 

 املسجل بالسجل الأجاري باملحكمة)

االبأدائية بالعرائش تحت رقم)9890 

من السجل الأحليلي بجميع عناصره)

املادية  املعنوية،)كحصة في رتسما5)

الشركة املذكورة تعاله.

تسجل) الأعرضات  فإن   2ذلك 
االبأدائية) باملحكمة  الضبط  بكأابة 
مكأب السجل الأجاري) (- بالعرائش)
للنشرة) املوالية  يوما  (15 داخل) (-

الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

46 مكرر

املحكمة االبأدائية بالعرائش
إشهار جعل  تصل تجاري حصة

 في رتسما5 شركة
ملف رقم 05/))0)
حساب رقم 6387

األسا�شي) القانون  على  بناء)
 STE PHARMACIE AL« لشركة)
شركة) (»GHOFRANE LARACHE
بشريك) محد دة  مسؤ لية  ذات 
املصادق) الأأسيس  طور  في   حيد 
عليه في)3)تغسطس)))0)) الذي تم)
بموجبه تقديم جميع األصل الأجاري)
الكائن) كصيدلية،) يسأغل  الذي 
الجديد) املغرب  تجزئة  (1(05 برقم)
العرائش،) املسجل بالسجل الأجاري)
باملحكمة االبأدائية بالعرائش تحت)
الأحليلي) السجل  من  (11((( رقم)
املادية  املعنوية،) عناصره  بجميع 
كحصة في رتسما5 الشركة املذكورة)

تعاله.
تسجل) الأعرضات  فإن   2ذلك 
االبأدائية) باملحكمة  الضبط  بكأابة 
بالعرائش)-)مكأب السجل الأجاري)-)
داخل)15)يوما املوالية للنشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

47 مكرر

املحكمة االبأدائية  بالعرائش
إشهار جعل  تصل تجاري حصة في 

رتسما5 شركة
ملف رقم 06/))0)
حساب رقم 6388

األسا�شي) القانون  على  بناء)
 STE PHARMACIE AL« لشركة)
ذات شركة  (»AMAL LARACHE
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بشريك  حيد) محد دة  مسؤ لية  (
 في طور الأأسيس املصادق عليه في
 3)تغسطس)))0)) الذي تم بموجبه)
الذي) الأجاري  األصل  جميع  تقديم 
برقم) الكائن  كصيدلية،) يسأغل 
العرائش،) (( شعبان) تجزئة  (763
 املسجل بالسجل الأجاري باملحكمة)
رقم) تحت  بالعرائش  االبأدائية 
10810)من السجل الأحليلي بجميع)
عناصره املادية  املعنوية،)كحصة في)

رتسما5 الشركة املذكورة تعاله.
تسجل) الأعرضات  فإن   2ذلك 
االبأدائية) باملحكمة  الضبط  بكأابة 
مكأب السجل الأجاري) (- بالعرائش)
للنشرة) املوالية  يوما  (15 داخل) (-

الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

48 مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية
إعالن عن صدقة تصل تجاري

ملف رقم : )1/))0)
حساب خصو�شي : 13034

كأابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
اإلبأدائية) باملحكمة  الضبط 
تنه بمقأ�شى عقد عدلي) باملحمدية،)
))0)) سجل) يوليو) (15 تبرم بأاريخ)
بابن) ((0(( تغسطس) ((4 بأاريخ)
سليمان،)تم الأصدق بجميع األصل)
الأجاري الكائن بحي الوحدة العالية)
املحمدية  املسجل بالسجل الأجاري)
من طرف السيد) (،6936 تحت رقم)
الوطنية) بطاقأه  حافيظي  الحسين 
الساكن بحي النصر) (،G84455 رقم)

لفائدة) باملحمدية،) (15 رقم) (3 عمارة)

تعريفه) السيد محمد حافظي  ابنيه 

عبد) T197000،) السيد  (: الوطني)

رقم) الوطنية  بطاقأه  حافظي  هللا 

بينهما،) ذلك) سوية  (،T(09408

بأقويم إجمالي قدره)150.000)درهم.

الأعرضات) جميع  فإن   عليه 

يجب تن تقدم إلى كأابة ضبط هذه)

من) يوما  (15 تجل) داخل  املحكمة 

تاريخ النشرة الثانية.

النشرة األ لى
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

اإلمضاء):)فاطمة الهصاك

111 مكرر

املحكمة االبتدائية بطانطان
ملف رقم : 01/))0)

رقم الحساب :  1490

تقديم تصل تجاري حصة في شركة
بمقأ�شى القانون األسا�شي املؤرخ)

قدمت السيدة) (،(0(( يونيو) ((( في)

لبطاقة) الحاملة  بولباز،) محجو2ة 

 JF17639 رقم) الوطنية  الأعريف 

 املسجلة بالسجل الأجاري بطانطان)

تصلها) كافة  (18104 رقم) تحت 

شارع) (167 رقم) (: الكائن) الأجاري 

طانطان) حيداري)) )فيال  غشت) ((0

 ETS« املدعوة) الشركة  في  كحصة 

 TOMOUH ALMOSTAKBAL

 D’ENSEIGNEMENT PRIVE»

 400.000 SARL AU) املقدر في مبلغ)

درهم.

مصلحة) رئيس  فإن   2ذلك 
االبأدائية) باملحكمة  الضبط  كأابة 
بطانطان يعلن لكل ذي مصلحة تن)
الضبط) بمكأب  تسجل  الأعرضات 
باملحكمة االبأدائية بطانطان داخل)
15)يوما املوالية للنشرة الثانية) تجل)

طبقا للمادة)84)من مد نة الأجارة.
النشرة األ لى

تحت جميع الأحفظات

عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

112 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
ملف رقم : 35/))0)
حساب رقم :  54645

املسجل) عرفي  عقد  بمقأ�شى 
))0)) الذي) فبراير) ((3 بأاريخ)
بمقأضاه تم تحويل الشكل القانوني):
من صيغة شخص طبيعي باسم)
الجنسية،) مغربي  السيبة  خالد 
الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 
(،1(8 :)فيال) القاطن) (AB33745 رقم)
ا)ا،)بريسأجيا،)شاطئ األمم،)زردا5)
صاحب) سال.) بوقناد5،) الغر2ية،)
رقم) (: مقره) صيدلية،) تجاري  محل 
العيايدة،) النصر،) شارع  (،1847
سال ذات السجل الأجاري باملحكمة)

االبأدائية بسال تحت رقم)680)1.
إلى صيغة شخص معنوي باسم)
ذات) شركة  العيايدة  صيدلية 
بشريك  احد) املحد دة  املسؤ لية 
(: في طور الأأسيس مقرها االجأماعي)
العيايدة،) 1847،)شارع النصر،) رقم)

سال.

تسجل) الأعرضات  فإن   2ذلك 

االبأدائية) باملحكمة  الضبط  بكأابة 

تاريخ) من  يبأدئ  تجل  داخل  بسال 

يوما) (15 في) األ لى  ينأهي  النشرة 

املوالي للنشرة الثانية لهذا اإلعالن.

النشرة األ لى

113 مكرر

املحكمة االبتدائية بسطات
بيع تصل تجاري

يعلن رئيس مصلحة كأابة الضبط)

تنه) بسطات،) االبأدائية  باملحكمة 

 18716 رقم) تجاري  تصل  بيع   قع 

 CAFE« املسماة) كمقهى  املسأغل 

بأجزئة) الكائن  (»ANAUAR FIKRI

الكما5))0)البقعة رقم))84)بسطات.

البائعة) طرف  من  بالترا�شي 

حر2ا5  املشتري) نعيمة  السيدة 

ايوب  الذي) الكبير  عبد  السيد 

 14( انأقل بموجب عقد رسمي رقم)

 تاريخ)5) )3))ماي)))0)) املحرر من)

طرف األسأاذ كريم العصفاري موثق)

ملقأضيات) طبقا  بسطات،) ذلك 

القانون املنظم لبيع األصل الأجاري.

تقبل) الأعرضات  فإن   عليه 

االبأدائية) باملحكمة  الضبط  بكأابة 

الأجاري)) السجل  )قسم  بسطات)

 ذلك داخل تجل)15)يوما ابأداء)من)

تاريخ النشرة الثانية.

النشرة األ لى
رئيس مصلحة كأابة الضبط

117 مكرر
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وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 
 كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
سبأمبر) (15 بأاريخ) ((0((/1468
العقار)) على  سيجرى  الذي  ((0((
ا الد) الساللية  للجماعة  اململوك 
 6(4 عدد) إيجار  عقد  ذي  مو�شى 
ملف عدد)69)14بأاريخ)31)ديسمبر)
الترابية) بالجماعة  املأواجد  ((0(0
اإلدارية) امللحقة  الطيبي،) سيدي 
إقليم) ( الطيبي،) سيدي  باشوية  (،1
تكأو2ر) (5 ابأداء)من تاريخ) القنيطرة،)
 (0(( تكأو2ر) (17 غاية) إلى  ((0((
بحث علني في شأن مشر ع الترخيص)
من) منه،) املاء) ثقب  جلب  بإنجاز 
تجل سقي مساحة)1))هكأارا لفائدة)
ممثلة) (،LKHIR AGRI SARL شركة)
السيد) القانوني  ممثلها  شخص  في 
عمر مكدر الحامل لبطاقة الأعريف)

.G687(الوطنية
4

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 
 كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
سبأمبر) (14 بأاريخ) ((0((/1448
العقار) على  سيجرى  الذي  ((0((
باملكان) سمورة  املدعو  الجماعي 
للجماعة) الأابع  سمورة  املسمى 
شهادة) ذي  دا د  ا الد  الساللية 
املأواجد) (41/(0(( رقم) اإلسأغال5 
القصيبة،) الترابية  بالجماعة 
القصيبة،) دائرة  القصيبة،) قيادة 
من) ابأداء) سليمان،) سيدي  إقليم 
غاية إلى  ((0(( تكأو2ر) (4  تاريخ)
14)تكأو2ر)))0))بحث علني في شأن)
مشر ع الترخيص بإنجاز ثقب  جلب)
مساحة) سقي  تجل  من  منه،) املاء)
5)1.76)هكأارا لفائدة السيد محمد)
الأعريف) لبطاقة  الحامل  قطيوة،)

.GA907((الوطنية
5

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 
لسبو) املائي  الحوض   كالة 
بأاريخ ((0((/1450 ح.ج)  رقم 
14)سبأمبر)))0))الذي سيجرى على)
ذي الرسم) (4 العقار املسمى العيون)
املأواجد) (13/35466 عدد) العقاري 
قيادة) املساعدة،) الترابية  بالجماعة 
سليمان،) سيدي  دائرة  املساعدة،)
من) ابأداء) سليمان،) سيدي  إقليم 
غاية إلى  ((0(( تكأو2ر) (4  تاريخ)
في) علني  بحث  ((0(( تكأو2ر) (14
شأن مشر ع الترخيص بإنجاز ثقب)
سقي) تجل  من  منه،) املاء)  جلب 
لفائدة) هكأارا  (6.7(97 مساحة)
جناح) جناح  ادريس  بوحيى  السادة 
الحامالن،)لبطاقتي الأعريف الوطنية)

.GA46146( (GA113845
6

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 
 كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
سبأمبر) (14 بأاريخ) ((0((/1455
العقار) على  سيجرى  الذي  ((0((
الرسم) ذي  بوعزة  ا الد  املسمى 
الكائن) (R/149(9 عدد) العقاري 
بالجماعة) السفلية  عامر  بقبيلة 
قيادة) الشمالية،) عامر  الترابية 
القصيبة،) دائرة  الشمالية،) عامر 
من) ابأداء) سليمان،) سيدي  إقليم 
غاية إلى  ((0(( تكأو2ر) (4  تاريخ)
14)تكأو2ر)))0))بحث علني في شأن)
مشر ع الترخيص بإنجاز ثقب  جلب)
املاء)منه،)من تجل سقي مساحة))1 
هكأارا لفائدة السادة السالمي سعيد)
الحامالن لبطاقتي)  السالمي محمد،)
 AB301973 الوطنية)  الأعريف 

.G308853( 
7

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 
لسبو) املائي  الحوض   كالة 
بأاريخ ((0((/1437 ح.ج)  رقم 
سيجرى) الذي  ((0(( سبأمبر) (1(
على العقار املسمى بالد سليمان ذي)
 30/5741 عدد) العقاري  الرسم 
بلقصير  املأواجد) بمدينة  الكائن 
بلقصيري،) الترابية مشرع  بالجماعة 
بلقصيري،) مشرع  باشوية 
من) ابأداء) قاسم،) سيدي  إقليم 
غاية إلى  ((0(( تكأو2ر) (3  تاريخ)
13)تكأو2ر)))0))بحث علني في شأن)
مشر ع الترخيص بإنجاز ثقب  جلب)
غسل) تغراض  تجل  من  منه،) املاء)
بنعي�شى) السيد  لفائدة  السيارات 
الأعريف) لبطاقة  الحامل  العليليم،)

.G(9359(الوطنية
8

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 
لسبو) املائي  الحوض   كالة 
بأاريخ ((0((/1443 ح.ج)  رقم 
سيجرى) الذي  ((0(( سبأمبر) (14
1 كريمو) املسمى  العقار   على 

 30/3780 )ذي الرسم العقاري عدد)
مشرع) الترابية  بالجماعة  املأواجد 
باشوية مشرع بلقصيري،) بلقصيري،)
من) ابأداء) قاسم،) سيدي  إقليم 
غاية إلى  ((0(( تكأو2ر) (4  تاريخ)
في) علني  بحث  ((0(( تكأو2ر) (14
شأن مشر ع الترخيص بإنجاز ثقب)
تغراض) تجل  من  منه،) املاء)  جلب 
غسل السيارات لفائدة السيد ملسيح)
الأعريف) لبطاقة  الحامل  محمد،)

.G58719(الوطنية
9

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 
لسبو) املائي  الحوض   كالة 
بأاريخ ((0((/1445 ح.ج)  رقم 
14)سبأمبر)))0))الذي سيجرى على)
العقار املسمى كال ذي الرسم العقاري)
ا الد) بفرقة  الكائن  (R/15071 عدد)
الترابية) بالجماعة  املأواجد  مصباح 
دائرة) لالميمونة،) قيادة  لالميمونة،)
ابأداء) القنيطرة،) إقليم  لالميمونة،)
غاية إلى  ((0(( تكأو2ر) (4 تاريخ)  من 
14)تكأو2ر)))0))بحث علني في شأن)
مشر ع الترخيص بإنجاز ثقب  جلب)
مساحة) سقي  تجل  من  منه،) املاء)
18.50)هكأارا لفائدة السيد مصطفى)
الأعريف) لبطاقة  الحامل  بيدان،)

.G113334(الوطنية
10

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 
لسبو) املائي  الحوض   كالة 
بأاريخ ((0((/1446 ح.ج)  رقم 
سيجرى) الذي  ((0(( سبأمبر) (14
بد ار) الكائنة  األرضية  القطعة  على 
 (97 زمورين عقد شراء)ضمن بعدد)
رقم) األمالك  كناش  (381 صحيفة)
املأواجد) ((016 تبريل) ((9 بأاريخ) (57
بالجماعة الترابية بني كلة،)قيادة بني)
كلة،)دائرة  زان،)إقليم  زان،)ابأداء)
غاية إلى  ((0(( تكأو2ر) (4 تاريخ)  من 
في) علني  بحث  ((0(( تكأو2ر) (14
شأن مشر ع الترخيص بإنجاز ثقب)
 جلب املاء)منه،)من تجل اإلسأعما5)
املاشية  سقي مساحة) املنزلي  إر اء)
عبد) السيد  لفائدة  هكأارا  (0.0360
الحامل لبطاقة الأعريف) هللا هوتي،)

.GM73493(الوطنية
11

 III. - إعالنات إدارية



19103 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 
لسبو) املائي  الحوض   كالة 
بأاريخ ((0((/1447 ح.ج)  رقم 

14)سبأمبر)))0))الذي سيجرى على)
ذات) عدامة  عيد  األرضية  القطعة 
شهادة إدارية تأعلق باإلسأغال5 رقم)
)199)بأاريخ)8))يونيو)))0))املأواجد)
بالجماعة الترابية ز مي،)قيادة ز مي،)
ابأداء) إقليم  زان،) ز مي،) دائرة 
غاية إلى  ((0(( تكأو2ر) (4 تاريخ)  من 
14)تكأو2ر)))0))بحث علني في شأن)
مشر ع الترخيص بإنجاز ثقب  جلب)
املاء)منه،)من تجل اإلسأعما5 املنزلي)
املاشية لفائدة السيد محمد)  إر اء)
الحامل لبطاقة الأعريف) السعودي،)

.LC5440((الوطنية
12

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 
لسبو) املائي  الحوض   كالة 
بأاريخ ((0((/148( ح.ج)  رقم 
سيجرى) الذي  ((0(( سبأمبر) (15
من) الفالحية  األرضية  القطعة  على 
الخامس) محمد  له  املغفور  توزيع 
بقطعات) الكائنة  تراه  هللا  طيب 
ازعيبيل الأابعة للمركز الفالحي)47) 
بأاريخ ((54  ذات شهادة إدارية عدد)
املأواجد) ((0(( تغسطس) ((
العسلوجي،) دار  الترابية  بالجماعة 
بهت،) دائرة  العسلوجي،) دار  قيادة 
من) ابأداء) قاسم،) سيدي  إقليم 
غاية إلى  ((0(( تكأو2ر) (5  تاريخ)
17)تكأو2ر)))0))بحث علني في شأن)
مشر ع الترخيص بإنجاز ثقب  جلب)
مساحة) سقي  تجل  من  منه،) املاء)
ادريس) السيد  لفائدة  هكأارا  (3.60
الأعريف) لبطاقة  الحامل  زنيطة،)

.G84795(الوطنية
13

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

  كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

سبأمبر) (15 بأاريخ) ((0((/1493

العقار) على  سيجرى  الذي  ((0((

ذي) (A 1-(15 املسمى املغرب العربي)

 13/3(07( عدد) العقاري  الرسم 

 املأواجد بالجماعة الترابية القنيطرة،

ت الد) دائرة  (،13 اإلدارية) امللحقة 

من) ابأداء) إقليم القنيطرة،) ا جيه،)

 17 ( إلى غاية) ((0(( تكأو2ر) (5 تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  (،(0(( تكأو2ر)

مشر ع الترخيص بإنجاز ثقب  جلب)

غسل) تغراض  تجل  من  منه،) املاء)

السيارات لفائدة السيد دهد ه خالد)

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.G3(5431

14

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

  كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

سبأمبر) (15 بأاريخ) ((0((/1466

القطعة) على  سيجرى  الذي  ((0((

عز ز) بن  سيدي  املسماة  األرضية 

الهساكرة) د ار  بمزارع  الواقعة 

فالحية) ترض  قطعة  بيع  عقد  ذات 

املأواجدة) ((015 ديسمبر) ((1 بأاريخ)

بالجماعة الترابية ز مي،)قيادة ز مي،)

ابأداء) إقليم  زان،) ز مي،) دائرة 

إلى غاية) ((0(( تكأو2ر) (5 تاريخ)  من 

17)تكأو2ر)))0)،)بحث علني في شأن)

مشر ع الترخيص بإنجاز ثقب  جلب)

املاء)منه،)من تجل االسأعما5 املنزلي)

السيد احمد) لفائدة  املاشية   إر اء)

الأعريف) لبطاقة  الحامل  قصري 

.LC68390(الوطنية

15

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

  كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

سبأمبر) (15 بأاريخ) ((0((/1471

العقار) على  سيجرى  الذي  ((0((

املسمى الزعفراني ذي الرسم العقاري)

13/43791)املأواجد بالجماعة) عدد)

اإلدارية) امللحقة  القنيطرة،) الترابية 

7،)دائرة الساكنية،)إقليم القنيطرة،)

إلى) ((0(( تكأو2ر) (5 من تاريخ) ابأداء)

بحث علني) (،(0(( تكأو2ر) (17 ( غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشر ع  شأن  في 

ثقب  جلب املاء)منه،)من تجل تز يد)

لفائدة السيد مصطفى) حمام باملاء)

العشرا ي الحامل لبطاقة الأعريف)

.A4065((الوطنية

16

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

  كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

سبأمبر) (15 بأاريخ) ((0((/147(

العقار) على  سيجرى  الذي  ((0((

باملكان) العبو2يين  املدعو  الجماعي 

املسمى د ار العبو2يين الأابع للجماعة)

شهادة) ذي  العبو2يين  الساللية 

 (0(( ))مارس) 48)بأاريخ) إدارية رقم)

املأواجد بالجماعة الترابية الحدادة،)

دائرة تحواز) قيادة احواز القنيطرة،)

ابأداء) القنيطرة،) إقليم  القنيطرة،)

إلى غاية)) ((0(( تكأو2ر) (5 تاريخ) من 

17)تكأو2ر)))0)،)بحث علني في شأن)

مشر ع الترخيص بإنجاز ثقب  جلب)

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) املاء)

1.1636)هكأارا لفائدة السيد التهامي)

الأعريف) لبطاقة  الحامل  القر�شي 

.G3368(((الوطنية

17

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

  كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

سبأمبر) (15 بأاريخ) ((0((/1479

العقار) على  سيجرى  الذي  ((0((
املسمى عريوات ذي الرسم العقاري))

بمنطقة) الكائن  (30/343( عدد)

املأواجد) خليفة  ا الد  األرا�شي  ضم 

بالجماعة الترابية الخنيشات،)قيادة)

إقليم) دائرة  رغة،) الخنيشات،)

 5 تاريخ) من  ابأداء) قاسم،) سيدي 

تكأو2ر) (17 ( إلى غاية) ((0(( تكأو2ر)

بحث علني في شأن مشر ع) (،(0((

املاء) ثقب  جلب  بإنجاز  الترخيص 

منه،)من تجل سقي مساحة)1.1683 

هكأارا لفائدة السيد امبارك البهياتي)

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.G30717

18

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني

مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

  كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

سبأمبر) (15 بأاريخ) ((0((/1480

العقار) على  سيجرى  الذي  ((0((

عبد) ت الد  املسمى  باملكان  الجماعي 

هللا مو�شى الأابع للجماعة الساللية)

الد اغر بهت ذي شهادة إدارية رقم)

املأواجد) ((0(( يوليو) ((8 بأاريخ) ((0

قيادة) بالجماعة الترابية الصفافعة،)

إقليم) دائرة القصيبية،) الصفافعة،)

تاريخ من  ابأداء) سليمان،)  سيدي 

 5)تكأو2ر)))0))إلى غاية))17)تكأو2ر)

بحث علني في شأن مشر ع) (،(0((

املاء) ثقب  جلب  بإنجاز  الترخيص 

 0.70 مساحة) سقي  تجل  من  منه،)

لكريت) عال5  السيد  لفائدة  هكأار 

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.GA13479

19



عدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0))الجريدة الرسمية   19104

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني

مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

  كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

تغسطس) ((6 بأاريخ) ((0((/1364

املجا5) على  سيجرى  الذي  ((0((

الترابية) بالجماعة  املأواجد  الغابوي 

سيدي) باشوية  الطيبي،) سيدي 

من) ابأداء) إقليم القنيطرة،) الطيبي،)

تاريخ))1)سبأمبر)))0))إلى غاية)))) 

بحث علني في شأن) (،(0(( سبأمبر)

مشر ع الترخيص بإنجاز ثقب  جلب)

الساكنة) تز يد  تجل  من  منه،) املاء)

املسأقلة) الوكالة  لفائدة  باملاء)

املاء) الكهر2اء) لأوزيع  الجماعية 

 الأطهير السائل بإقليم القنيطرة.

20

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني

مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

  كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

5)14/))0))بأاريخ)9)سبأمبر)))0) 

املأواجد) العقار  على  سيجرى  الذي 

بالجماعة الترابية ز مي،)قيادة ز مي،)

من) ابأداء) إقليم  زان،) دائرة ز مي،)

غاية) إلى  ((0(( سبأمبر) ((8  تاريخ)

 7)تكأو2ر)))0)،)بحث علني في شأن)

مشر ع الترخيص بأعميق))ثقب من)

من) منه،) مترا  جلب املاء) (60 إلى) ((0

تجل االسأعما5 املنزلي  إر اء)املاشية)

املغني) الحميد  عبد  السيد  لفائدة 

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.LC1((34

21

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

  كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

3)14/))0))بأاريخ)9)سبأمبر)))0) 

الجماعي) العقار  على  سيجرى  الذي 

الأابع للجماعة الساللية السواسيين)

 (0 بأاريخ) (7 ذي شهادة إدارية رقم)

بالجماعة) املأواجد  ((0(( يوليو)

مخأار،) قيادة  ارميالت،) الترابية 

قاسم،) سيدي  إقليم  بهت،) دائرة 

 (0(( سبأمبر) ((8 تاريخ) من  ابأداء)

إلى غاية))7)تكأو2ر)))0)،)بحث علني)

بأغيير) الترخيص  مشر ع  شأن  في 

من) ثقب  املسأفيد  تعميق  اسم 

منه،) مترا  جلب املاء) (1(0 إلى) (110

هكأارات) (5 تجل سقي مساحة) من 

لفائدة السيد قاسم حمادة  من معه)

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.GN1(((88

22

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

  كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

سبأمبر) (14 بأاريخ) ((0((/1478

العقار) على  سيجرى  الذي  ((0((

ذي الرسم العقاري) (( املسمى طارق)

41/16417)املأواجد بالجماعة) عدد)

دائرة) اخيار،) سيدي  كندر  الترابية 

من) ابأداء) صفر ،) إقليم  صفر ،)

غاية إلى  ((0(( تكأو2ر) (3  تاريخ)

في) بحث علني  (،(0(( تكأو2ر) (13   

شأن مشر ع الترخيص بإنجاز ثقب)

 جلب املاء)منه،)من تجل االسأعما5)

بدر) غسا�شي  السيد  لفائدة  املنزلي 

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.C510075

23

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

  كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

سبأمبر) (15 بأاريخ) ((0((/151(

العقار) على  سيجرى  الذي  ((0((

املسمى النقو5 ذي عقد كراء)القطعة)

 (0(0 تكأو2ر) (14 بأاريخ) الحبسية 

املأواجد بالجماعة الترابية الزريزر،)

ابأداء) تا نات،) إقليم  تا نات،) دائرة 

إلى غاية)) ((0(( تكأو2ر) (4 تاريخ) من 

13)تكأو2ر)))0)،)بحث علني في شأن)

بئر  جلب) بإنجاز  الترخيص  مشر ع 

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) املاء)

1.8007)هكأار لفائدة السيد الغمري)

الأعريف) لبطاقة  الحامل  ادريس 

.C738768(الوطنية

24

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

  كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

سبأمبر) (15 بأاريخ) ((0((/15(1

العقار) على  سيجرى  الذي  ((0((

الأابعة) (17 رقم) القطعة  املسمى 

موضوع) عسو  ايت  املسمى  للملك 

ذي) ((1/55347 العقاري) الرسم 

املأواجد) (445/(0(( رقم) عقد كراء)

دائرة) مطماطة،) الترابية  بالجماعة 

تاريخ) من  ابأداء) تازة،) إقليم  تاهلة،)

4)تكأو2ر)))0))إلى غاية))13)تكأو2ر)

بحث علني في شأن مشر ع) (،(0((

ثقبين  جلب) بإنجاز  الترخيص 

مساحة تجل سقي  من  منهما،)  املاء)

هكأارا بالأنقيط لفائدة شركة) ((0  

في) (STE AGRI BERRY SARL AU

شخص ممثلها.

25

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

  كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

سبأمبر) (15 بأاريخ) ((0((/1508

الذي سيجرى بالعقار املسمى) ((0((

ساحل الر ز ذي شهادة امللكية عدد)

F/10137)املأواجد بالجماعة الترابية)

مزرا ة،)دائرة تا نات،)إقليم تا نات،)

إلى) ((0(( تكأو2ر) (4 من تاريخ) ابأداء)

بحث علني) (،(0(( تكأو2ر) (13 ( غاية)

بجلب) الترخيص  مشر ع  شأن  في 

تجل سقي) من  من  اد  رغة،) املاء)

بالأنقيط) هكأار  (5.7815 مساحة)

الحسن) العبادي  السيد  لفائدة 

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.C(06844

26

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

  كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

سبأمبر) (15 بأاريخ) ((0((/15(8

العقار) على  سيجرى  الذي  ((0((

الأابعة) (16 رقم) القطعة  املسمى 

موضوع) عسو  ايت  املسمى  للملك 

ذي) ((1/55347 العقاري) الرسم 

املأواجد) (444/(0(( رقم) عقد كراء)

دائرة) مطماطة،) الترابية  بالجماعة 

تاريخ) من  ابأداء) تازة،) إقليم  تاهلة،)

4)تكأو2ر)))0))إلى غاية))13)تكأو2ر)

بحث علني في شأن مشر ع) (،(0((

املاء) ثقبين  جلب  بإنجاز  الترخيص 

 18 مساحة) سقي  تجل  من  منهما،)

 STE هكأارا بالأنقيط لفائدة شركة)

AGRI BERRY SARL AU)في شخص)

ممثلها القانوني.
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19105 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

  كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

سبأمبر) (9 بأاريخ) ((0((/143(

الذي سيجرى بالعقار املسمى) ((0((

الأحفيظ) مطلب  ذي  بوسرفان 

بالجماعة) املأواجد  (67/6386 عدد)

عين) دائرة  لقصير،) الترابية 

ابأداء) الحاجب،) إقليم  تا جدات،)

))0))إلى غاية)) 30)سبأمبر) من تاريخ)

في) علني  بحث  (،(0(( تكأو2ر) (10

شأن مشر ع الترخيص بإنجاز ثقب)

 جلب املاء)منه،)من تجل االسأعما5)

املاشية  سقي مساحة) املنزلي  إر اء)

السيدة) لفائدة  هكأارا  (0.5071

لبطاقة) الحاملة  لبنى  العيسا ي 

.D957493(الأعريف الوطنية

28

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

  كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 1439/))0))بأاريخ)9)سبأمبر)))0)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

 308 بوحأوت ذي شراء)ضمن بعدد)

املأواجد بالجماعة الترابية مكناسة)

تازة،) إقليم  تازة،) دائرة  الشرقية،)

 (0(( سبأمبر) (30 تاريخ) من  ابأداء)

بحث) (،(0(( تكأو2ر) (10 ( غاية) إلى 

الترخيص) مشر ع  شأن  في  علني 

من تجل) منه،) بإنجاز بئر  جلب املاء)

هكأارا لفائدة) (1(.04 سقي مساحة)

بوجمعة  العياط) العياط  السيدين 

الأعريف) لبطاقة  الحاملين  محمد 

.Z1066((رقم (Z5973(الوطنية

29

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

  كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 1408/))0))بأاريخ)6)سبأمبر)))0)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

عين خراز ذي عقد بين مصادق عليه)

بأاريخ فاتح تغسطس)))0))املأواجد)

بالجماعة الترابية بني سنوس،)دائرة)

قرية با محمد،)إقليم تا نات،)ابأداء)

))0))إلى غاية)) 6))سبأمبر) من تاريخ)

))0)،)بحث علني في شأن) 5)تكأو2ر)

بئر  جلب) بإنجاز  الترخيص  مشر ع 

 1 من تجل سقي مساحة) منه،) املاء)

هكأار لفائدة السيد الصياد محمد)

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.C(9(01

30

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

  كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 1451/))0))بأاريخ)13)سبأمبر)))0)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

العقاري الرسم  ذي  ((  العلوي)

املأواجد) (4348  /  K ( ( ( ( عدد) (

عمار،) بني  نزالة  الترابية  بالجماعة 

ابأداء) إقليم مكناس،) دائرة زرهون،)

إلى غاية ((0(( تكأو2ر) (3 تاريخ)  من 

 )1)تكأو2ر)))0)،)بحث علني في شأن)

مشر ع الترخيص بإنجاز ثقب  جلب)

مساحة سقي  تجل  من  منه،)  املاء)

 11)هكأار لفائدة السيد الدفعة عبد)

لبطاقة) الحامل  معه  اللطيف  من 

.D4(6337(الأعريف الوطنية
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

  كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 )145/))0))بأاريخ)13)سبأمبر)))0)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

عدد) العقاري  الرسم  ذي  الفأح 

بالجماعة) املأواجد  (05/88173

دائرة) عمار،) بني  نزالة  الترابية 

ابأداء) مكناس،) إقليم  زرهون،)

إلى غاية) ((0(( تكأو2ر) (3 تاريخ)  من 

)1)تكأو2ر)))0)،)بحث علني في شأن)

مشر ع الترخيص بإنجاز ثقب  جلب)

 5 من تجل سقي مساحة) منه،) املاء)

هكأارات لفائدة السيد الدفعة عبد)

لبطاقة) الحامل  معه  اللطيف  من 

.D4(6337(الأعريف الوطنية

32

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

  كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 1543/))0))بأاريخ)15)سبأمبر)))0)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

ض بعدد) تنبوع موضوع عقد شراء)

438)ذي إراثة  فريضة ض) 336)ص)

4))املأواجد بالجماعة) 0))ص) بعدد)

ايموزار،) دائرة  سرغينة،) الترابية 

تاريخ من  ابأداء) بوملان،)  إقليم 

 4)تكأو2ر)))0))إلى غاية)14)تكأو2ر)

بحث علني في شأن مشر ع) (،(0((

املاء) ثقب  جلب  بإنجاز  الترخيص 

منه،)من تجل سقي مساحة)4.1385 

بويزد زان) السيد  لفائدة  هكأارا 

لبطاقة) الحامل  معه  نجيم  من 

.CD131817(الأعريف الوطنية
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

 كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

سبأمبر) (15 بأاريخ) ((0((/1538

العقار)) على  سيجرى  الذي  ((0((
العقاري)) الرسم  ذي  البركة  املسمى 

بالجماعة) املأواجد  (57/9413 عدد)

اركال ن،) قيادة  بن صميم،) الترابية 

تاريخ من  ابأداء) إفران،)  إقليم 

)1)تكأو2ر)))0))إلى غاية)1))تكأو2ر)

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  ((0((

املاء) ثقب  جلب  بإنجاز  الترخيص 

منه،)من تجل سقي مساحة)3.4819 

هكأارات لفائدة السيدة رشيدة بادي)

الحامالن) بن يوسف رميس   السيد 

 D804376(لبطاقة الأعريف الوطنية

.D804377( 
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

 كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

سبأمبر) (15 بأاريخ) ((0((/1530

العقارين) على  الذي سيجرى  ((0((

مطلبي) ذي  ازغار  فدان  املسميين 

41/39915) عدد) عدد) الأحفيظ 

بالجماعة) املأواجدين  (41/399((

الترابية تاز طة،)دائرة صفر ،)إقليم)

تكأو2ر) (3 تاريخ) من  ابأداء) صفر ،)

 (0(( تكأو2ر) (13 غاية) إلى  ((0((

بحث علني في شأن مشر ع الترخيص)

بإنجاز ثقب  جلب املاء)منه،)من تجل)

املاشية) املنزلي  ار اء) االسأعما5 

 سقي مساحة)3.3374)هكأارا لفائدة)

امرموش  السيد) اسماعيل  السيد 

لبطاقة) الحامل  امرموش،) حسن 

 CB1383(7 الوطنية)  الأعريف 

.CB54(75( 
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عدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0))الجريدة الرسمية   19106

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

لسبو) املائي  الحوض   كالة 

بأاريخ ((0((/144( ح.ج)  رقم 

)1)سبأمبر)))0))الذي سيجرى على)

عقد) ذي  تموجوت  املسمى  العقار 

شراء)ضمن بعدد))68)صحفية)164 

املأواجد بالجماعة الترابية الحمام،)

دائرة تكلموس،)إقليم خنيفرة،)ابأداء)

غاية إلى  ((0(( تكأو2ر) (3 تاريخ)  من 

في) علني  بحث  ((0(( تكأو2ر) (1(

شأن مشر ع الترخيص بإنجاز ثقب)

سقي) تجل  من  منه،) املاء)  جلب 

السيد) لفائدة  هكأارا  (1 مساحة)

افوناس،) مردا  الصديق  احمد 

الوطنية الأعريف  ( لبطاقة)  الحامل 

.V1(5944/V143(6(

36

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

 كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

سبأمبر) (9 بأاريخ) ((0((/1438

العقار) على  سيجرى  الذي  ((0((

للملك) تابعة  جماعية  ترض  املسمى 

املسمى آيت عسو بني بوزرت بني عبد)

 (98/(( رقم) الحميد ذي عقد كراء)

املأواجد بالجماعة الترابية مطماطة،)

من) ابأداء) تازة،) إقليم  تاهلة،) دائرة 

غاية إلى  ((0(( سبأمبر) (30  تاريخ)

10)تكأو2ر)))0))بحث علني في شأن)

ثقبين) بإنجاز  الترخيص  مشر ع 

سقي) تجل  من  منهما،) املاء)  جلب 

لفائدة) هكأارا  (31.0875 مساحة)

الحامل) يوسف،) زر دان  السيد 

.Z337853(لبطاقة الأعريف الوطنية
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

لسبو) املائي  الحوض   كالة 

بأاريخ ((0((/1544 ح.ج)  رقم 

15)سبأمبر)))0))الذي سيجرى على)

العقار املسمى تنبوع ذي عقد شراء)

املأواجد) (3(0 ص) ((66 بعدد) ض 

دائرة) سرغينة،) الترابية  بالجماعة 

ايموزار))مرموشة،)إقليم بوملان،)ابأداء)

غاية إلى  ((0(( تكأو2ر) (4 تاريخ)  من 

في) علني  بحث  ((0(( تكأو2ر) (14

شأن مشر ع الترخيص بإنجاز ثقب)

سقي) تجل  من  منه،) املاء)  جلب 

لفائدة) هكأارات  (4.7813 مساحة)

السيد  ادفلي محمد،)الحامل لبطاقة)

.C44897(الأعريف الوطنية
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

لسبو) املائي  الحوض   كالة 

بأاريخ ((0((/1537 ح.ج)  رقم 

15)سبأمبر)))0))الذي سيجرى على)

5)ذي) العقار املسمى اكني تامانوشت)

 57/(1637 عدد) العقاري  الرسم 

املأواجد بالجماعة الترابية بن صميم،)

ابأداء) إقليم افران،) ( قيادة اركال ن،)

إلى غاية ((0(( تكأو2ر) (1(  من تاريخ)

1))تكأو2ر)))0))بحث علني في شأن)

مشر ع الترخيص بإنجاز ثقب  جلب)

املاء)منه،)من تجل االسأعما5 املنزلي)

 السقي مساحة)0.80)هكأارا لفائدة)

السيد قباج يوسف  من معه،)الحامل)

.DB308(3(لبطاقة الأعريف الوطنية
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

لسبو) املائي  الحوض   كالة 

بأاريخ ((0((/154( ح.ج)  رقم 

15)سبأمبر)))0))الذي سيجرى على)

العقار املسمى ملك ميرة ذي الرسم)

املأواجد) (81/(693 عدد) العقاري 

بالجماعة الترابية تيت علي ا لحسن،)

الخميسات،) إقليم  تيفلت،) دائرة 

إلى) ابأداء)من تاريخ)10)تكأو2ر)))0))

علني) بحث  ((0(( تكأو2ر) (19 غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشر ع  شأن  في 

من تجل سقي) منه،) بئر  جلب املاء)

لفائدة) هكأارا  (0.(347 مساحة)

السيد صاد امباركة،)الحامل لبطاقة)

.AB631708(الأعريف الوطنية

40

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

لسبو) املائي  الحوض   كالة 

بأاريخ ((0((/1495 ح.ج)  رقم 

14)سبأمبر)))0))الذي سيجرى على)

اباديس) العقار املسمى فدان تجنت 

ص) ((84 بعدد) تناز5 ض  ذي عقد 

الترابية) بالجماعة  املأواجد  (387

مرموشة،) ايموزار  دائرة  سرغينة،)

تاريخ من  ابأداء) بوملان،)  إقليم 

 3)تكأو2ر)))0))إلى غاية)13)تكأو2ر)

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  ((0((

املاء) ثقب  جلب  بإنجاز  الترخيص 

منه،)من تجل سقي مساحة)3.6619 

كحوت) السيد  لفائدة  هكأارات 

الأعريف) لبطاقة  الحامل  بنعي�شى،)

.G136184(الوطنية
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

لسبو) املائي  الحوض   كالة 

بأاريخ ((0((/1464 ح.ج)  رقم 

13)سبأمبر)))0))الذي سيجرى على)

العقار املسمى سهب الغنم ذي رسم)

شراء)ض بعدد)80))ص))33))املأواجد)

قيادة) بالجماعة الترابية ضاية عوا،)

ابأداء) إفران،) إقليم  عوا،) ضاية 

إلى غاية ((0(( تكأو2ر) (10  من تاريخ)

0))تكأو2ر)))0))بحث علني في شأن)

مشر ع الترخيص بإنجاز ثقب  جلب)

املاء)منه،)من تجل اإلسأعما5 املنزلي)

 السقي مساحة)0.10)هكأارا لفائدة)

السيد فضيل كوثر،الحامل لبطاقة)

.WA((13(((الأعريف الوطنية
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

لسبو) املائي  الحوض   كالة 

بأاريخ ((0((/1489 ح.ج)  رقم 

سيجرى) الذي  ((0(( سبأمبر) (14

فاطمة) املسمى  العقار  على 

عدد) العقاري  الرسم  ذي  الزهراء)

بالجماعة) املأواجد  (67/16613

دائرة) تامشاشاط،) الترابية 

ابأداء) الحاجب،) إقليم  تكوراي،)

غاية إلى  ((0(( تكأو2ر) (3 تاريخ)  من 

)1)تكأو2ر)))0))بحث علني في شأن)

بئر  جلب) بإنجاز  الترخيص  مشر ع 

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) املاء)

سعيد) السيد  لفائدة  هكأارا  (3.8(

الحامل) لكحيحل،) هللا  اتوير  عبد 

D666589/(لبطاقة الأعريف الوطنية

.D957(3

43



19107 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

لسبو) املائي  الحوض   كالة 

بأاريخ ((0((/1483 ح.ج)  رقم 

سيجرى) الذي  ((0(( سبأمبر) (14

الدار) فدان  املسمى  العقار  على 

 71 ص) (39 بعدد) ض  شراء) ذي 

سيدي) الترابية  بالجماعة  املأواجد 

الخميسات،) دائرة  املصدر،) عال5 

من) ابأداء) الخميسات،) إقليم 

غاية إلى  ((0(( تكأو2ر) (3  تاريخ)

)1)تكأو2ر)))0))بحث علني في شأن)

بئر  جلب) بإنجاز  الترخيص  مشر ع 

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) املاء)

محمد) السيد  لفائدة  هكأارا  (1.(0

الحاملين) بري،) مريم  جي  السيدة 

X306403/(لبطاقة الأعريف الوطنية

.X131681
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

لسبو) املائي  الحوض   كالة 

بأاريخ ((0((/1470 ح.ج)  رقم 

سيجرى) الذي  ((0(( سبأمبر) (14

الدرقا ي) ملك  املسمى  العقار  على 

عدد) العقاري  الرسم  ذي  ((

بالجماعة) املأواجد  (81/4(58

دائرة) الطلبة،) مقام  الترابية 

ابأداء) الخميسات،) إقليم  تيفلت،)

غاية إلى  ((0(( تكأو2ر) (3 تاريخ)  من 

بحث علني في شأن) ((0(( تكأو2ر) (7

بئر  جلب) بإنجاز  الترخيص  مشر ع 

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) املاء)

فركاني) السيد  لفائدة  هكأارا  (0.50

الأعريف) لبطاقة  الحامل  مصطفى،)

.U103967(الوطنية
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

لسبو) املائي  الحوض   كالة 

بأاريخ ((0((/1465 ح.ج)  رقم 

سيجرى) الذي  ((0(( سبأمبر) (14

ذي) الكبير  عبد  املسمى  العقار  على 

 16/56514 عدد) العقاري  الرسم 

ايت) الترابية  بالجماعة  املأواجد 

تيفلت،) دائرة  الحجامة،) بويحيى 

من) ابأداء) الخميسات،) إقليم 

غاية إلى  ((0(( تكأو2ر) (3  تاريخ)

)1)تكأو2ر)))0))بحث علني في شأن)

بئر  جلب) بإنجاز  الترخيص  مشر ع 

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) املاء)

517).0)هكأارا لفائدة السيد العايدي)

عبد العالي  من معه،)الحامل لبطاقة)

.XA116903(الأعريف الوطنية

46

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

لسبو) املائي  الحوض   كالة 

بأاريخ ((0((/1477 ح.ج)  رقم 

سيجرى) الذي  ((0(( سبأمبر) (14

راس) فدان  املسميين  العقارين  على 

الرسمين) ذي  الريبعة  الريبعة 

34)81/13) عدد) عدد) العقاريين 

بالجماعة) املأواجدين  (81/5087

دائرة) الجوهرة،) عين  الترابية 

ابأداء) الخميسات،) إقليم  تيفلت،)

غاية إلى  ((0(( تكأو2ر) (3 تاريخ)  من 

)1)تكأو2ر)))0))بحث علني في شأن)

بئر  جلب) بإنجاز  الترخيص  مشر ع 

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) املاء)

السيدة حباش) لفائدة  هكأارا  (3.50

الأعريف) لبطاقة  الحاملة  نعيمة،)

.XA11663(الوطنية
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

لسبو) املائي  الحوض   كالة 

بأاريخ ((0((/1484 ح.ج)  رقم 

سيجرى) الذي  ((0(( سبأمبر) (14

زهرة) فدان  املسمى  العقار  على 

عدد) العقاري  الرسم  ذي  ((

بالجماعة) املأواجد  (81/19588

دائرة) الجوهرة،) عين  الترابية 

ابأداء) الخميسات،) إقليم  تيفلت،)

غاية إلى  ((0(( تكأو2ر) (3 تاريخ)  من 

)1)تكأو2ر)))0))بحث علني في شأن)

بئر  جلب) بإنجاز  الترخيص  مشر ع 

 1 من تجل سقي مساحة) منه،) املاء)

هكأارا لفائدة السيد لكز لي امحمد،)

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحاملة 

.X16767
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

لسبو) املائي  الحوض   كالة 

بأاريخ ((0((/1486 ح.ج)  رقم 

14)سبأمبر)))0))الذي سيجرى على)

ذي الرسم) (1 العقار املسمى الضاية)

املأواجد) (81/1948( عدد) العقاري 

بالجماعة الترابية عين الجوهرة،)دائرة)

ابأداء) الخميسات،) إقليم  تيفلت،)

غاية إلى  ((0(( تكأو2ر) (3 تاريخ)  من 

)1)تكأو2ر)))0))بحث علني في شأن)

بئر  جلب) بإنجاز  الترخيص  مشر ع 

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) املاء)

اغزار) السيد  لفائدة  هكأارا  (1.18

عبد املنعم،)الحامل لبطاقة الأعريف)

.L(7(0(((الوطنية
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

لسبو) املائي  الحوض   كالة 

بأاريخ ((0((/1476 ح.ج)  رقم 

14)سبأمبر)))0))الذي سيجرى على)

العقار املسمى بن رحو)1-1)ذي الرسم)

71)59/104)املأواجد) العقاري عدد)

دائرة) ايت  ال5،) الترابية  بالجماعة 

ابأداء) مكناس،) إقليم  عرمة،) عين 

غاية إلى  ((0(( تكأو2ر) (3 تاريخ)  من 

)1)تكأو2ر)))0))بحث علني في شأن)

بئر  جلب) بإنجاز  الترخيص  مشر ع 

 1 من تجل سقي مساحة) منه،) املاء)

فؤاد،) السيد سعدي  لفائدة  هكأارا 

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحاملة 

.D147611
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

لسبو) املائي  الحوض   كالة 

بأاريخ ((0((/1500 ح.ج)  رقم 

14)سبأمبر)))0))الذي سيجرى على)

العقار املسمى اجكو بن عثمان  اغبالو)

امحار  ذي اسأخراج  ضم ض بعدد)

بالجماعة) املأواجد  (101 ص) (161

قيادة) املخفي،) سيدي  الترابية 

ابأداء) افران،) إقليم  عدي،) سيدي 

إلى غاية ((0(( تكأو2ر) (10  من تاريخ)

0))تكأو2ر)))0))بحث علني في شأن)

مشر ع الترخيص بإنجاز ثقب  جلب)

االسأعماالت) تجل  من  منه،) املاء)

املاشية  السقي) إر اء) املنزلية   

السيد) لفائدة  هكأارات  (4 مساحة)

سوكني عبد الرحمان،)الحامل لبطاقة)

.DA(5171(الأعريف الوطنية
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عدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0))الجريدة الرسمية   19108

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

لسبو) املائي  الحوض   كالة 

بأاريخ ((0((/150( ح.ج)  رقم 

سيجرى) الذي  ((0(( سبأمبر) (14

ذي) بويشعبن  املسمى  العقار  على 

املأواجد) (7 بعدد) ض  تركة  عقد 

قيادة) تزكيت،) الترابية  بالجماعة 

من) ابأداء) افران،) إقليم  تزكيت،)

غاية إلى  ((0(( تكأو2ر) (10  تاريخ)

0))تكأو2ر)))0))بحث علني في شأن)

مشر ع الترخيص بإنجاز ثقب  جلب)

 4 من تجل سقي مساحة) منه،) املاء)

هكأارات لفائدة السيد عويش منير)

الحامل لبطاقة الأعريف)  من معه،)

.G(48947(الوطنية
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

لسبو) املائي  الحوض   كالة 

بأاريخ ((0((/1504 ح.ج)  رقم 

سيجرى) الذي  ((0(( سبأمبر) (15

مجموعن) فدان  املسمى  العقار  على 

 354 بعدد) ض  شراء) عقد  ذي 

بالجماعة) املأواجد  (478 ص)

الخميسات،) ميمون،) ايت  الترابية 

من) ابأداء) الخميسات،) إقليم 

غاية إلى  ((0(( تكأو2ر) (4  تاريخ)

13)تكأو2ر)))0))بحث علني في شأن)

مشر ع الترخيص بإنجاز ثقب  جلب)

مساحة سقي  تجل  من  منه،)  املاء)

 ))هكأارا لفائدة السيد ادابي خالد،)

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.BL634((
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

 كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 1474/))0))بأاريخ)14)سبأمبر)))0)

بالد) العقار  على  سيجرى  الذي 

بعدد) ض  شراء) رسم  ذي  بورزامة 

بالجماعة) املأواجد  ( (73 78ص)

دائرة) ا لحسن،) علي  ايت  الترابية 

ابأداء) الخميسات،) إقليم  تيفلت،)

غاية) إلى  ((0(( تكأو2ر) (3 تاريخ) من 

)1)تكأو2ر)))0))بحث علني في شأن)

بئر  جلب) بإنجاز  الترخيص  مشر ع 

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) املاء)

990).1)هكأارا لفائدة السيد))ة))ندير)

لبطاقة الأعريف) )ة)) املهدي الحامل)

.AB6((678(الوطنية
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

 كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 1475/))0))بأاريخ)14)سبأمبر)))0)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

بعدد) ض  شراء) ذي  الرمل  فدان 

بالجماعة) املأواجد  (441 ص) (4((

املصدر دائرة) الترابية سيدي عال5،)

الخميسات،) إقليم  الخميسات،)

إلى) ((0(( تكأو2ر) (3 من تاريخ) ابأداء)

علني) بحث  ((0(( تكأو2ر) (1( غاية)

في شأن مشر ع الترخيص بإنجاز بئر)

 جلب املاء)منه،)من تجل االسأعما5)

هكأارا) (0.1( مساحة) املنزلي  سقي 

عبد) السندا ي  )ة)) السيد) لفائدة 

لبطاقة الأعريف) )ة)) الوحيد الحامل)

.S315747(الوطنية

55

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

 كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 1487/))0))بأاريخ)14)سبأمبر)))0)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

العقاري عدد) الرسم  ذي  (1 قرقيبو)

بالجماعة) املأواجد  (05/61568

الترابية إقدار،)دائرة الحاجب،)إقليم)

تكأو2ر) (3 من تاريخ) ابأداء) الحاجب،)

 (0(( تكأو2ر) (1( غاية) إلى  ((0((

بحث علني في شأن مشر ع الترخيص)

من) منه،) املاء) ثقب  جلب  بإنجاز 

هكأارات) (5 مساحة) سقي  تجل 

محمد) سالك  )ة)) السيد) لفائدة 

الحامل))ة))لبطاقة الأعريف الوطنية)

.AB1(9565
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

 كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 1467/))0))بأاريخ)14)سبأمبر)))0)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

املرعى ذي شهادة إدارية رقم)1)موضوع))

ك/10669  رقم  الأحفيظ  مطلب 

الترابية عين كرمة،)دائرة عين عرمة،)

تاريخ من  ابأداء) مكناس،)  إقليم 

تكأو2ر) (1( إلى غاية) ((0(( تكأو2ر) (3

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  ((0((

املاء) ثقب  جلب  بإنجاز  الترخيص 

 (.50 مساحة) سقي  تجل  من  منه،)

عبد العالي) )ة)) هكأارا لفائدة السيد)

)ة)) الحامل) امللواني  امللواني  يونس 

DC45(7  لبطاقة الأعريف الوطنية)

.DC17838( 
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

 كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 1469/))0))بأاريخ)14)سبأمبر)))0)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم) العقاري  الرسم  ذي  الخلوفية 

بالجماعة) املأواجد  (59/355(6

عين)) دائرة  الجمعة،) عين  الترابية 

 عرمة،)إقليم مكناس،)ابأداء)من تاريخ

تكأو2ر) (1( إلى غاية) ((0(( تكأو2ر) (3

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  ((0((

املاء) ثقب  جلب  بإنجاز  الترخيص 

 10 مساحة) سقي  تجل  من  منه،)

الخلوفي) )ة)) السيد) لفائدة  هكأارات 

الأعريف) لبطاقة  )ة)) الحامل) احمد 

.D36411((الوطنية
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

 كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 1473/))0))بأاريخ)14)سبأمبر)))0)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

عدد) العقاري  الرسم  ذي  هو  ابو 

بالجماعة) املأواجد  (،59/33(69

دائرة عين)) الترابية دار ام السلطان،)

 عرمة،)إقليم مكناس،))ابأداء)من تاريخ

تكأو2ر) (1( إلى غاية) ((0(( تكأو2ر) (3

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  ((0((

الترخيص بإنجاز بئر  جلب املاء)منه،)

 (.9996 مساحة) سقي  تجل  من 

الشريف) )ة)) السيد) لفائدة  هكأارا 

الأعريف) لبطاقة  )ة)) الحامل) مليكة 

.D119767((الوطنية
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19109 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

 كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 1494/))0))بأاريخ)14)سبأمبر)))0)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

قسو انظير ذي الرسم العقاري عدد)

بالجماعة) املأواجد  (،16/7(13(

الترابية ايت يدين،)دائرة الخميسات،)

تاريخ من  ابأداء) الخميسات،)  إقليم 

تكأو2ر) (1( إلى غاية) ((0(( تكأو2ر) (3

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  ((0((

الترخيص بإنجاز بئر  جلب املاء)منه،)

املنزلي  سقي) االسأعما5  تجل  من 

لفائدة السيد) هكأارا  (0.80 مساحة)

)ة)) الحامل) بنعي�شى  بوشويقرا  )ة))

.X146695((لبطاقة الأعريف الوطنية
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

 كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 1496/))0))بأاريخ)14)سبأمبر)))0)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

العقاري) الرسم  ذي  غنيمة  ملك 

املأواجد) (،16/51390 عدد)

بويحيى) ايت  الترابية  بالجماعة 

إقليم) تيفلت،) دائرة  الحجامة،)

تاريخ من  ابأداء)  الخميسات،)

تكأو2ر) (1( إلى غاية) ((0(( تكأو2ر) (3

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  ((0((

املاء) ثقب  جلب  بإنجاز  الترخيص 

منه،)من تجل سقي مساحة)50)1.7 

هكأارا لفائدة السيد))ة))دحمان رشيد)

الحامل))ة))لبطاقة الأعريف الوطنية))

.XA348(6
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

 كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 1497/))0))بأاريخ)14)سبأمبر)))0)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

مطلب) ذي  (1 الولجة) فدان 

(،16/45395 عدد) الأحفيظ 

ايت) الترابية  بالجماعة  املأواجد 

إقليم) الخميسات،) دائرة  سيبرن،)

تاريخ من  ابأداء)  الخميسات،)

تكأو2ر) (1( إلى غاية) ((0(( تكأو2ر) (3

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  ((0((

الترخيص بإنجاز بئر  جلب املاء)منه،)

 (.997( مساحة) سقي  تجل  من 

بلعطار) )ة)) السيد) لفائدة  هكأارا 

املصطفى الحامل))ة))لبطاقة الأعريف)

.X36(99((الوطنية
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

 كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 1498/))0))بأاريخ)14)سبأمبر)))0)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

الأحفيظ) مطلب  ذي  الغار  ( فدان)

املأواجد بالجماعة) (،81/5676 عدد)

دائرة تيفلت،) الترابية مقام الطلبة،)

تاريخ من  ابأداء) الخميسات،)  إقليم 

تكأو2ر) (1( إلى غاية) ((0(( تكأو2ر) (3

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  ((0((

الترخيص بإنجاز بئر  جلب املاء)منه،)

هكأارا) (0.60 من تجل سقي مساحة)

لالنزهة) العلوي  )ة)) السيد) لفائدة 

الحامل))ة))لبطاقة الأعريف الوطنية))

.A110344
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

 كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 1501/))0))بأاريخ)14)سبأمبر)))0)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

فدان بولفرايس ذي ملكية ض بعدد)

بالجماعة) املأواجد  (494 ص) ((80

الترابية ايت يدين،)دائرة الخميسات،)

تاريخ من  ابأداء) الخميسات،)  إقليم 

تكأو2ر) (1( إلى غاية) ((0(( تكأو2ر) (3

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  ((0((

الترخيص بإنجاز بئر  جلب املاء)منه،)

املنزلي  إر اء) االسأعما5  تجل  من 

هكأارا) (0.80 املاشية  سقي مساحة)

حمو قد ر محمد) )ة)) لفائدة السيد)

الحامل))ة))لبطاقة الأعريف الوطنية))

.PU81485(
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

 كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 1514/))0))بأاريخ)15)سبأمبر)))0)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

فدان موالي بوعزة ذي الرسم العقاري)

بالجماعة) املأواجد  (81/(905 عدد)

الترابية عين الجوهرة،)دائرة تيفلت،)

تاريخ من  ابأداء) الخميسات،)  إقليم 

تكأو2ر) (13 إلى غاية) ((0(( تكأو2ر) (4

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  ((0((

املاء) ثقب  جلب  بإنجاز  الترخيص 

 11 مساحة) سقي  تجل  من  منه،)

املرابط) )ة)) السيد) لفائدة  هكأارا 

لبطاقة) )ة)) الحامل) عاد5  محمد 

.G46018(((الأعريف الوطنية
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

 كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 1511/))0))بأاريخ)15)سبأمبر)))0)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

فدان املقيصبة ذي شراء)ض بعدد)

الترابية) بالجماعة  املأواجد  (358

تيفلت،) دائرة  الجوهرة،) عين 

تاريخ من  ابأداء) الخميسات،)  إقليم 

تكأو2ر) (13 إلى غاية) ((0(( تكأو2ر) (4

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  ((0((

الترخيص بإنجاز بئر  جلب املاء)منه،)

هكأارا) (0.97 من تجل سقي مساحة)

السباعي) ميلود  )ة)) السيد) لفائدة 

الحاملين) السباعي  تسامة   السيد 

 XA(1914(لبطاقتي الأعريف الوطنية

. XA141091( 
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

 كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 1509/))0))بأاريخ)15)سبأمبر)))0)

الذي سيجرى على العقار املسمى قيوح)

ذي الرسم العقاري عدد)16/57986 

الترابية) بالجماعة  املأواجد 

الخميسات،) دائرة  الصفاصيف،)

تاريخ من  ابأداء) الخميسات،)  إقليم 

تكأو2ر) (13 إلى غاية) ((0(( تكأو2ر) (4

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  ((0((

الترخيص بإنجاز ثقب  حفر بئر  جلب)

مساحة) تجل سقي  من  منهما،)  املاء)

4)هكأارات لفائدة السيد))ة))عوينتي))

خديجة الحامل))ة))لبطاقة الأعريف)

.X(71070((الوطنية
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عدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0))الجريدة الرسمية   19110

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

 كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 1507/))0))بأاريخ)15)سبأمبر)))0)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

العقاري) الرسم  ذي  القصب  عين 

81/16804)املأواجد بالجماعة) عدد)

الترابية عين الجوهرة،)دائرة تيفلت،)

تاريخ من  ابأداء) الخميسات،)  إقليم 

تكأو2ر) (13 إلى غاية) ((0(( تكأو2ر) (4

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  ((0((

املاء) بئرين  جلب  بإنجاز  الترخيص 

 4.8( من تجل سقي مساحة) منهما،)

هكأارا لفائدة السيد))ة))خلوقي حسن)

الحامل))ة))لبطاقة الأعريف الوطنية))

.AB(38684

68

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

  كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 1505/))0))بأاريخ)15)سبأمبر)))0) 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم) العقاري  الرسم  ذي  »الكرامة«)

بالجماعة) املأواجد  (81/15300

الترابية عين الجوهرة،)دائرة تيفلت،)

تاريخ) من  ابأداء) الخميسات،) إقليم 

تكأو2ر) (13 إلى غاية) ((0(( تكأو2ر) (4

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  ((0((

املاء) بئر  جلب  بإنجاز  الترخيص 

 0,10 مساحة) سقي  تجل  من  منه 

هكأارات لفائدة السيد لبكيري زكريا،)

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.X351134
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني

مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

  كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 1459/))0))بأاريخ)13)سبأمبر)))0) 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

ذي عقد ملكية ض) »فدان تدارت«)

بعدد)56))ص))41)املأواجد بالجماعة)

دائرة) الترابية سيدي عال5 املصدر،)

الخميسات،)إقليم الخميسات،)ابأداء)

إلى غاية) ((0(( 30)سبأمبر) من تاريخ)

10)تكأو2ر)))0))بحث علني في شأن)

بئر  جلب) بإنجاز  الترخيص  مشر ع 

 ( مساحة) سقي  تجل  من  منه  املاء)

هكأارا لفائدة السيد كر م نور الدين،)

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.X548(6

70 

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني

مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

  كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 1457/))0))بأاريخ)13)سبأمبر)))0) 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

»كرمة الصحفة«)ذي الرسم العقاري)

بالجماعة) املأواجد  (16/35760 رقم)

دائرة تيفلت،) الترابية عين الجوهرة،)

تاريخ) من  ابأداء) الخميسات،) إقليم 

تكأو2ر) (1( إلى غاية) ((0(( تكأو2ر) (3

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  ((0((

الترخيص بإنجاز ثقب  جلب املاء)منه)

هكأارا) (1,33 من تجل سقي مساحة)

لفائدة السيد املز ري محمد،)الحامل)

.A584760(لبطاقة الأعريف الوطنية
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

  كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 1503/))0))بأاريخ)15)سبأمبر)))0) 

الذي سيجرى على العقارين املسميين)

ذي نظير قسمة ض) »فدان برقيقة«)

برقيقة) )17) فدان  ص) (13( بعدد)

 (95 ص) ((15 ذي صدقة ض بعدد)

ايت) الترابية  بالجماعة  املأواجدين 

إقليم) الخميسات،) دائرة  ميمون،)

الخميسات،)ابأداء)من تاريخ)4)تكأو2ر)

))0))إلى غاية)13)تكأو2ر)))0))بحث)

علني في شأن مشر ع الترخيص بإنجاز)

منه من تجل سقي) ثقب  جلب املاء)

السيد) لفائدة  هكأارا  (3,90 مساحة)

نصري فريد،)الحامل لبطاقة الأعريف)

.X150067(الوطنية

72

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

  كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 1499/))0))بأاريخ)14)سبأمبر)))0) 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم) العقاري  الرسم  ذي  »اكلمام«)

F/4507)ذي عقد كراء)بأاريخ)11)ماي)

الترابية) بالجماعة  املأواجد  ((0(1

العنوصر،)دائرة صفر ،)إقليم صفر ،)

إلى) ((0(( تكأو2ر) (3 من تاريخ) ابأداء)

))0))بحث علني في) 13)تكأو2ر) غاية)

شأن مشر ع الترخيص بإنجاز ثقب)

 جلب املاء)منه من تجل سقي مساحة)

23,7525)هكأارا لفائدة السيد عزيز)

سبتي،) الهادي  حمد  معز ز  السيد 

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE743055 (CB(17889

73

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

  كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 1488/))0))بأاريخ)14)سبأمبر)))0) 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

ضمنت) ملكية  ذي  الحفرة«) »فدان 

بعدد)305)املأواجد بالجماعة الترابية)

تيفلت،) دائرة  الرزاق،) عبد  سيدي 

تاريخ) من  ابأداء) الخميسات،) إقليم 

تكأو2ر) (1( إلى غاية) ((0(( تكأو2ر) (3

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  ((0((

منه) الترخيص بإنجاز بئر  جلب املاء)

من تجل سقي مساحة)0,3910)هكأارا)

لفائدة السيد الغائب العربي،)الحامل)

.XA(3838(لبطاقة الأعريف الوطنية
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

  كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 1490/))0))بأاريخ)14)سبأمبر)))0) 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

امللكية) شهادة  ذي  الخلوة«) »فدان 

املأواجد بالجماعة) (16/51384 عدد)

دائرة تيفلت،) الترابية عين الجوهرة،)

تاريخ) من  ابأداء) الخميسات،) إقليم 

تكأو2ر) (1( إلى غاية) ((0(( تكأو2ر) (3

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  ((0((

الترخيص بإنجاز بئر  جلب املاء)منه من)

هكأارا لفائدة) (1 تجل سقي مساحة)

السيدة يمينة معدن  2نعاشير بيادي،)

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.X39544(رقم (X31756
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19111 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

  كالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 )146/))0))بأاريخ)13)سبأمبر)))0) 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

عدد) امللكية  شهادة  ذي  »الكعدة«)

بالجماعة) املأواجد  (69/1(0518

الترابية ت الد ميمون،)دائرة ت الد جامع)

ابأداء) يعقوب،) موالي  إقليم  ملطة،)

غاية) إلى  ((0(( تكأو2ر) (3 تاريخ) من 

)1)تكأو2ر)))0))بحث علني في شأن)

مشر ع الترخيص بإنجاز ثقب  جلب)

منه من تجل االسأعما5 املنزلي) املاء)

املاشية لفائدة السيد بوشتى)  إر اء)

الحامل لبطاقة الأعريف)  الي علمي،)

.CD1(935(الوطنية
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افأأاح البحث العلني
مديرة) تصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض   كالة 

 13 بأاريخ) ح.ج/1458/))0))

على) سيجري  الذي  ((0(( سبأمبر)

ذي شهادة) الشانطي  املسمى  العقار 

املأواجد) (37/6053 رقم) امللكية 

مزرا ة،دائرة) الترابية  بالجماعة 

 تا نات،)إقليم تا نات ابأداء)من تاريخ

 3)تكأو2ر)))0))إلى غاية))1)تكأو2ر)

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  ((0((

الترخيص بإنجاز بئر  جلب املاء)منه،)

املنزلي  سقي) االسأعما5  تجل  من 

لفائدة) هكأارا  (0,1031 مساحة)

معه) سعيد  من  البقالي  السيد)ة))

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.ZT50544

77

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افأأاح البحث العلني
مديرة) تصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض   كالة 

ح.ج/1/1453)0))بأاريخ)13)سبأمبر)

العقارين) على  الذي سيجرى  ((0((

لعسري) الشط  اد  فدان  املسميين 

 16/31535 رقم) امللكية  ذي شهادة 

موضوع) ( (4/81 رقم) شراء)  عقد 

 384 ص) (383 ض بعدد) عقد شراء)

الترابية) بالجماعة  املأواجدين 

تيفلت،) دائرة  الرزاق،) عبد  سيدي 

تاريخ) من  ابأداء) الخميسات،) إقليم 

تكأو2ر) (1( إلى غاية) ((0(( تكأو2ر) (3

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  ((0((

املاء) ثقب  جلب  بإنجاز  الترخيص 

 2,40 مساحة) سقي  تجل  من  منه،)

هكأارا لفائدة السيد السالمي سعيد)

الوطنية الأعريف  لبطاقة   الحامل 

.JC9((04
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افأأاح البحث العلني
مديرة) تصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض   كالة 

ح.ج/1/1481)0))بأاريخ)14)سبأمبر)

العقار) على  سيجري  الذي  ((0((

املسمى دار البيطا ذي الرسم العقاري)

املأواجد بالجماعة) (41/60004 رقم)

إقليم) دائرة املنز5،) الترابية اغزران،)

تكأو2ر) (3 تاريخ) من  ابأداء) صفر ،)

 (0(( تكأو2ر) (13 غاية) إلى  ((0((

بحث علني في شأن مشر ع الترخيص)

بإنجاز ثقب  جلب املاء)منه،)من تجل)

مساحة) املنزلي  سقي  االسأعما5 

السيد) لفائدة  هكأارا  (0,2128

لبطاقة) الحامل  ادريس  القند �شي 

.Z55778(الأعريف الوطنية
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افأأاح البحث العلني
مديرة) تصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض   كالة 

ح.ج/1/1485)0))بأاريخ)14)سبأمبر)

العقار) على  سيجرى  الذي  ((0((

املسمى بالد الخير ذي الرسم العقاري)

بالجماعة) املأواجد  (41/8334 رقم)

الترابية تاز طة،)دائرة صفر ،)إقليم)

تكأو2ر) (3 تاريخ) من  ابأداء) صفر ،)

 (0(( تكأو2ر) (13 غاية) إلى  ((0((

بحث علني في شأن مشر ع الترخيص)

بإنجاز ثقب  جلب املاء)منه،)من تجل)

مساحة) املنزلي  سقي  االسأعما5 

0,10)هكأارا لفائدة السيد اسماعيل)

دريبي  السيدة تمينة االزمي الحسني)

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.CD10760/C987751
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افأأاح البحث العلني
مديرة) تصدرته  قرار  بموجب 

لسبو) املائي  الحوض   كالة 

بأاريخ ح.ج/)149/))0))  رقم 

سيجري) الذي  ((0(( سبأمبر) (14  

على العقار املسمى ضاية �شي مبارك)

357)ص) ذي مخارجة ضمنت بعدد)

الترابية) بالجماعة  املأواجد  (450

تيفلت،) دائرة  الرزاق،) عبد  سيدي 

تاريخ) من  ابأداء) الخميسات،) إقليم 

تكأو2ر) (1( إلى غاية) ((0(( تكأو2ر) (3

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  ((0((

املاء) بئر  جلب  بإنجاز  الترخيص 

 0,70 مساحة) سقي  تجل  من  منه،)

هكأارا لفائدة السيدة بومهراز لطيفة))

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.XA159(9

81

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افأأاح البحث العلني
مديرة) تصدرته  قرار  بموجب 

لسبو) املائي  الحوض   كالة 

بأاريخ ح.ج/1463/))0))  رقم 

سيجري) الذي  ((0(( سبأمبر) (13  

تغريست) فدان  املسمى  العقار  على 

 (64 بعدد) ض  شراء) عقد  ذي  (7

سيدي) الترابية  بالجماعة  املأواجد 

إقليم) تيفلت،) دائرة  الرزاق،) عبد 

 30 تاريخ) من  ابأداء) الخميسات،)

تكأو2ر) (10 غاية) إلى  ((0(( سبأمبر)

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  ((0((

الترخيص بإنجاز بئر  جلب املاء)منه،)

 0,2210 مساحة) سقي  تجل  من 

هكأارا لفائدة السيد الشنا ي فوزية)

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.A30156(

82

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افأأاح البحث العلني
مديرة) تصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض   كالة 

ح.ج/1491/))0))بأاريخ)14)سبأمبر)

العقار) على  سيجري  الذي  ((0((

املسمى الر يضات ذي شراء)ض بعدد)

بالجماعة) املأواجد  (483 ص) (445

دائرة تيفلت،) الترابية مقام الطلبة،)

تاريخ) من  ابأداء) الخميسات،) إقليم 

تكأو2ر) (1( إلى غاية) ((0(( تكأو2ر) (3

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  ((0((

املاء) بئر  جلب  بإنجاز  الترخيص 

 0,77 مساحة) سقي  تجل  من  منه،)

هكأارا لفائدة السيد بنعيادة لحسن)

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.AD7000(
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افأأاح البحث العلني
مديرة) تصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض   كالة 

ح.ج/1444/))0))بأاريخ))1)سبأمبر)

العقار) على  سيجري  الذي  ((0((

موضوع) (( د 2يل) د مين  املسمى 

ذي) (F/579 رقم) امللكية  شهادة 

اتفاقية شراكة رقم)57)13)املأواجد)

دائرة) مطماطة،) الترابية  بالجماعة 

تاريخ من  ابأداء) تازة،) إقليم   تاهلة 

30)سبأمبر)))0))إلى غاية)10)تكأو2ر)

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  ((0((

املاء) ثقب  جلب  بإنجاز  الترخيص 

منه،)من تجل سقي مساحة)9,0480 

 STE AGRO هكأارات لفائدة شركة)

EURO AFRIQUE SARL)في شخص)

ممثلها القانوني.

84

 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

لسبو) املائي  الحوض   كالة 

بأاريخ ح.ج/1540/))0))  رقم 

سيجرى) الذي  ((0(( سبأمبر) (15

على العقار املسمى فدان زر قة ذي)

 16/576(5 رقم) العقاري  الرسم 

سيدي) الترابية  بالجماعة  املأواجد 

الخميسات،) دائرة  الغند ر،)

من) ابأداء) الخميسات،) إقليم 

غاية إلى  ((0(( تكأو2ر) (10  تاريخ)

19)تكأو2ر)))0))بحث علني في شأن)

مشر ع الترخيص بإنجاز ثقب  جلب)

املاء)منه،)من تجل سقي مساحة))1 

هكأارا لفائدة السيد الحارث محمد،)

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.G(59360
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

لسبو) املائي  الحوض   كالة 

بأاريخ ح.ج/1539/))0))  رقم 

15)سبأمبر)))0))الذي سيجرى على)

العقار املسمى فدان خويا لحسن ذي)

 (56 11))ص) عقد قسمة ض بعدد)

سيدي) الترابية  بالجماعة  املأواجد 

الخميسات،) دائرة  املصدر،) عال5 

من) ابأداء) الخميسات،) إقليم 

غاية إلى  ((0(( تكأو2ر) (10  تاريخ)

19)تكأو2ر)))0))بحث علني في شأن)

بئر  جلب) بإنجاز  الترخيص  مشر ع 

 1 من تجل سقي مساحة) منه،) املاء)

هكأارا لفائدة السيد بلعر �شي عمر،)

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.A350(03
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

لسبو) املائي  الحوض   كالة 

بأاريخ ح.ج/1461/))0))  رقم 

13)سبأمبر)))0))الذي سيجرى على)

العقار املسمى فدان بوعياد ذي الرسم)

املأواجد) (81/11899 رقم) العقاري 

بالجماعة الترابية مقام الطلبة،)دائرة)

ابأداء) الخميسات،) إقليم  تيفلت،)

إلى غاية ((0(( 30)سبأمبر)  من تاريخ)

10)تكأو2ر)))0))بحث علني في شأن)

بئر  جلب) بإنجاز  الترخيص  مشر ع 

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) املاء)

0,1165)هكأارا لفائدة السيد محمد)

الحيمر،) امباركة  العنزي  السيدة 

الحاملين لبطاقتي الأعريف الوطنية)

.XA777(( (XA(8337
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني

مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

لسبو) املائي  الحوض   كالة 

بأاريخ ح.ج/)153/))0))  رقم 

15)سبأمبر)))0))الذي سيجرى على)

الرسم) ذي  ياسمين  املسمى  العقار 

املأواجد) (57/11(11 رقم) العقاري 

قيادة) تكريكرة،) الترابية  بالجماعة 

من) ابأداء) افران،) إقليم  اركال ن،)

غاية إلى  ((0(( تكأو2ر) (1(  تاريخ)

1))تكأو2ر)))0))بحث علني في شأن)

مشر ع الترخيص بإنجاز ثقب  جلب)

 1 من تجل سقي مساحة) منه،) املاء)

هكأارا لفائدة السيد  تيخ�شي سعيد،)

الوطنية) الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.DA(4149
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني

مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

لسبو) املائي  الحوض   كالة 

بأاريخ ح.ج/1454/))0))  رقم 

13)سبأمبر)))0))الذي سيجرى على)

الرسم) ذي  (3 العقار املسمى عماري)

املأواجد) (59/738(3 رقم) العقاري 

دائرة) ايت  ال5،) الترابية  بالجماعة 

ابأداء) مكناس،) إقليم  عرمة،) عين 

غاية إلى  ((0(( تكأو2ر) (3 تاريخ)  من 

)1)تكأو2ر)))0))بحث علني في شأن)

ثقب) بإنجاز  الترخيص  مشر ع 

سقي) تجل  من  منه،) املاء)  جلب 

السيد) لفائدة  هكأارا  (1,35 مساحة)

الحامل لبطاقة) بوخلخا5 سماعيل،)

.F644067(الأعريف الوطنية
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني

مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

لسبو) املائي  الحوض   كالة 

بأاريخ ح.ج/1460/))0))  رقم 

سيجرى) الذي  ((0(( سبأمبر) (13

على العقار املسمى فدان الولجة ذي)

 16/44935 رقم) الأحفيظ  مطلب 

الترابية) بالجماعة  املأواجد 

الخميسات،) دائرة  سيبرن،) ايت 

من) ابأداء) الخميسات،) إقليم 

غاية إلى  ((0(( سبأمبر) (30  تاريخ)

10)تكأو2ر)))0))بحث علني في شأن)

مشر ع الترخيص بإنجاز ثقب  جلب)

مساحة سقي  تجل  من  منه،)  املاء)

 3)هكأارات لفائدة السيد عالي دحمنا)

الحاملين) دحمنا،) محمد   السيد 

 X11983((لبطاقتي الأعريف الوطنية

.X(4760( 
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني

مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

لسبو) املائي  الحوض   كالة 

بأاريخ ح.ج/1534/))0))  رقم 

سيجرى الذي  ((0(( سبأمبر) (15



19113 الجريدة الرسميةعدد)5737 - 15)ر2يع األ 5)1444 ))1)تكأو2ر)))0)) 

)على العقار املسمى تلموت ارزاق)

 (7( بعدد) ض  اشهاد  تسليم  ذي 

املأواجد بالجماعة الترابية) ((41 ص)

مرموشة،) ايموزار  دائرة  سرغينة،)

تاريخ من  ابأداء) بوملان،)  إقليم 

غاية إلى  ((0(( تكأو2ر) (4  

في) بحث علني  ((0(( تكأو2ر) (14

شأن مشر ع الترخيص بإنجاز ثقب)

سقي) تجل  من  منه،) املاء)  جلب 

9,27)هكأارا لفائدة السيدة) مساحة)

لبطاقة) الحاملة  حفيضة،) مقدري 

.E146666(الأعريف الوطنية
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 كالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة)) تصدرته  قرار  بموجب 

لسبو) املائي  الحوض   كالة 
بأاريخ ح.ج/1535/))0))  رقم 
سيجرى) الذي  ((0(( سبأمبر) (15

على العقار املسمى تدا  نأخوانت ذي)

نسخة شراء)ض بعدد)447)ص))38 

املأواجد بالجماعة الترابية سرغينة،)

دائرة ايموزار مرموشة،)إقليم بوملان،)

 ابأداء)من تاريخ)4)تكأو2ر)))0))إلى غاية

14)تكأو2ر)))0))بحث علني في شأن)

مشر ع الترخيص بإنجاز ثقب  جلب)

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) املاء)

3,6038)هكأارا لفائدة السيد ار2يعاء)

الأعريف) لبطاقة  الحامل  الحسين،)

.X86657(الوطنية
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 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
 البيانات التوليفية برسم السنة المالية 2021

النظام العادي
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 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
 البيانات التوليفية برسم السنة المالية 2021
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