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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

BLANE SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودد 

بشريك وحيد

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 2222 سبأمبر   29 بأاريخ  بالر6اط 

املسؤولية  ذات  شركة  إنشاء  تم 

ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخاصيات الأالية :

.BLANE SERVICE : اإلسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املوضوع اإلجأماعي :

تاجر مواد غذائية بالجملة.

يوم  من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأقييد في السجل الأجاري.

فرنسا  شارع   45 عمارة   : املقر 

شقة 8 تكدا9 الر6اط.

درهم   122222.22  : الرتسما9 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.

نسرين  السيدة   : الحصص 

ادري�سي ابختي 1222 حصة.

التسيير : السيدة نسرين ادري�سي 

غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  ابختي 

محدودة بشريك وحيد.

السجل الأجاري رقم 163277.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 ديسمبر من كل سنة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة الأجارية بالر6اط.

1 P

ESPERANTO EVENTS
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
قد   2222 29 سبأمبر  الر6اط بأاريخ 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بشريك واحد :
 ESPERANTO  : التسمية 

.EVENTS SARL AU
الهدف اإلجأماعي :

ارحداث.
تقديم الطعام وتنظيم الحفالت.

اإلعالنات املطبوعة.
تنظيم الرحالت.

تنظيم الندوات واملؤتمرات.
السياحية  اإلقامات  تنظيم 
النواحي. جميع  من  الفراغ  وتوقات 
بالسياحة  املأعلقة  العمليات  جميع 
والفنادق  النقل  رحالت  وتنظيم 
واملطاعم وتشغيل الشواطئ وتماكن 
واملنشآت  العطالت  وقرى  الأخييم 

الصحية وغيرها.
جميع  و6يع  وشراء  اسأغال9 
والتراخيص  اإلختراع  براءات 

والعالمات الأجارية.
تو  ممألكات  على  االسأحواذ 
حصص في تي شركات تو مؤسسات 
املذكورة  ارنشطة  قطاع  في  عاملة 

تعاله.
والحرف  الهدايا  و6يع  شراء 

اليدوية ومسأحضرات الأجميل.
 122.222.22  : الشركة  رتسما9 
حصة من   1222 إلى  درهم مقسمة 
الواحدة   للحصة  درهم   122 فئة 
الشكل  على  الشركاء  بين  موزعة 

الأالي:

 1222 صبران  مصطفى  السيد 

حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي تي من تاريخ وضع 

السجل الأجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ارولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

شقة   3 عمارة   : اإلجأماعي  املقر 

رقم 2 املنزه عين عأيق تمارة.

املسير السيد مصطفى صبران.
الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

.137423

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 2222 تكأو6ر   7 بأاريخ  اإلبأدائية 

تحت رقم 9255.

2 P

 EZ BEAUTE
SARLAU

رتسمالها : 122.222.22 درهم

تمل 1، مبنى 15، املحل رقم 4، 

الشطر الثاني تامسنا

حل نهائي
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

  EZ BEAUTE 13 ماي 2222 الشركة 

 122.222.22 رتسمالها   SARL AU

درهم ومقرها اإلجأماعيتمل 1، مبنى 

الثاني  الشطر   ،4 رقم  املحل   ،15

وتقرر عام  جمع  عقد  تم   تامسنا 

 ما يلي :

وإعفاء  الأصفية  عملية  إتمام 

املصفي من مهامه.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

يوم بأمارة  الأجارية   املحكمة 

 21 سبأمبر 2222 تحت عدد 1845.

3 P

MY CITY RENT INN
S.A.R.L. AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

 14 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تأسيس  تم  بالر6اط   2222 سبأمبر 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

MY CITY RENT INN : التسمية

.S.A.R.L. AU

الهدف :

العقارات  جميع  وإدارة  تأجير 

وتشغيل  تأجير  املؤجرة،  تو  اململوكة 

وإدارة العقارات املبنية واملنشآت من 

تي نوع.

تو غير  اإلدارة عن طريق اإليجار 

ذلك لجميع املباني والعقارات.

 32 اإلقامة رقم   : املقر اإلجأماعي 

الشقة 8 شارع موالي تحمد لوكيلي ، 

حسان الر6اط.

تاريخ  من  ابأداء  99سنة   : املدة 

تسجيل الشركة بالسجل الأجاري.

الرتسما9 : حدد رتسما9 الشركة 

إلى  مقسم  درهم   122222.22 في 

بقيمة  إجأماعية  حصة   1222

اكأأابها  سدد  للواحدة  درهم   122

وتوزيعها كما يلي :



19653 الجريدة الرسميةعدد 5739 - 29 ر6يع ارو9 1444 )26 تكأو6ر 2222) 

 1222 زكريا  محمد  مامو  السيد 

حصة.

التسير : يدير الشركة السيد مامو 

محمد زكريا ملدة غير محدودة ابأداء 

ارسا�سي  القانون  توقيع  تاريخ  من 

للشركة مع اعأماد توقيعه في جميع 

العقود والوثائق اإلدارية والبنكية.

من  تبأدئ   : اإلجأماعية  السنة 

ديسمبر من   31 فاتح يناير وتنأهي في 

كل سنة.

في   %  5 يخصم ما قدره   : ارر6اح 

حدود 1/5 من الرتسما9.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

الأجارية بالر6اط تحت رقم 163255 

بأاريخ 6 تكأو6ر 2222.
بمقأ�سى مقأطف و6يان

4 P

SHIVAM
S.A.R.L

شفام

رقم السجل الأجاري الدارالبيضاء 

264767

نقل  مقر الشركة
 وتحيين القانون ارسا�سي للشركة

غير  العام  الجمع  بموجبمحضر 

 2222 سبأمبر   5 في  املؤرخ  العادي 

قرر الشركاء في شركة شفام ش.م.م 

رتسمالها  املسؤولية  شركة محدودة 

مقرها  الكائن  درهم   122.222

زنقة   2 بالدارالبيضاء  اإلجأماعي 

ملوية حي الحديقة ما يلي :

نقل مقر الشركة من زنقة ملوية 

 256 إلى  الدرالبيضاء  الحديقة  حي 

شارع الزرقطوتي بالدارالبيضاء.

تحيين القانون ارسا�سي للشركة.

القانوني  اإليداع  إنجاز  تم 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  بكأابة 

بالدارالبيضاء تحت رقم 839658 في 

32 سبأمبر 2222.
عن موجز و6يان

اإلدارة املسيرة

5  P

LA FLIBUSTE
الشركة العقارية لفليبست

شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك واحد

برتسما9 : 222.222.22 درهم

املقر الرئي�سي : شارع سيدي محمد 

بن عبد هللا رقم الدارالبيضاء

RC N°111389

IF :010000363

امأداد مدة حياة الشركة
الوحيد  الشريك  قرار  بموجب 

بأاريخ 15 يوليو 2222، قرر الشريك 

الوحيد ما يلي :

امأداد مدة حياة الشركة.

تحيين النظام ارسا�سي للشركة.

النظام  من   4 املادة  تعديل 

ارسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  بالدارالبيضاء  الأجارية 

الرقم  تحت   2222 تغسطس   12

.834378

عن موجز و6يان
املسير

6  P

شركة كازابالنكا

الهاتف : 27.87.56/25.22

فاكس : 27.67.54/2522

GALAXY ELECTROWORLD
شركة ذات مسؤولية محدودة

برتسمالها : 122.222.22 درهم

املكأب الرئي�سي :كازابالناكا 2، زنقة 

ملوية حي الحديقة بالدارالبيضاء

I.C.E رقم 222779717222233

IF : N°5012971

RC CASA N°522311

تعيين مسير مساعد
محضر  شروط  بموجب 

 GALAXY شركة  شركاء  قرار 

ذات  شركة   ELECTROWORLD

فاتح  بأاريخ  محدودة  مسؤولية 

مقرها  يقع  التي   2222 تغسطس 

شارع   2 بالدارالبيضاء  اإلجأماعي 

ملوية حي الحديقة تقرر ما يلي :

الجديد  املساعد  املسير  تعيين 
السيد سوريندرا سينغ شودري.

اإليداع  تم  اإلجأماعي.  الأوقيع 
الأجاري  السجل  في  القانوني 
سبأمبر   27 بأاريخ  للدارالبيضاء 

2222 تحت الرقم 839262.
عن موجز و6يان

اإلدارة

7 P

ZAIR RADIELECS
S.A.R.L

 AU CAPITAL DE : 10.000
DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : N°281 CITE
 DOUKKALA AVENUE HASSA II

AIN AOUDA TEMARA
RC N°85.243

الغير  العام  الجمع  بمقأ�سى 
تغسطس   22 العادي املنعقد بأاريخ 

2222 تقرر حل الشركة .
را�سي  حسن  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.
رقم281   : الشركة  تصفية  مقر 
الثاني عين  حي دكالة شارع الحسن 

عودة.
رقم  تحت  القانوني  اإليداع  تم 
129323 بأاريخ 5 تكأو6ر 2222 لدى 

املحكمة الأجارية بالر6اط.
8 P

FATI FOR YOU 
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
بمقأ�سى سند عرفي محرر بسال 
في 5 يوليو 2219 فقد تنشأت شركة 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد والتي تأصف كالأالي :
.FATI FOR YOU : التسمية

الهدف :
بيع وشراء ارجهزة املنزلية.

وتصدير واسأيراد.
تجزئة   25 رقم   : املقر اإلجأماعي 
القنيطرة  طريق   11 شقة  البساتين 

سال.

سنة تنطلق من يوم   99  : الفترة 
الأأسيس النهائي تي من تاريخ وضع 

السجل الأجاري.
 : اإلجأماعي  الرتسما9 
إلى  مقسمة  درهم   122.222.22
درهم   122 فئة  من  حصة   1222

للحصة الواحدة موزعة كالأالي :
 1222 بنزكور  جهان  السيدة 

حصة.
التسيير  مهمة  يأولى   : التسيير 

السيدة جهان  بنزكور.
فاتح  من   : اإلجأماعية  السنة 
ديسمبر من كل سنة ما   31 يناير إلى 
تاريخ  من  تبأدئ  ارولى  السنة  عدا 

التسجيل.
اإلنجاز  لأكوين   5%  : ارر6اح 
القانوني والحاصل يبقى رهن إشارة 

الجمع العام.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني لدى كأابة الضبط بالحكمة 
 2222 تكأو6ر   4 اإلبأدائية بسال يوم 
تسجيل  وتم   ،39735 رقم  تحت 
الشركة بالسجل الأجاري بسال تحت 

رقم 36831.
املسير 

9 P

MAITRE MOHAMED EL HAMCHI
NOTAIRE A SALE

AVENUE DE FES 18
TEL: 05.37.84.55.30/31

 LA SOCIETE PROMOTION
 MATERIELS CINQUIEME

GENERATION
S.A.R.L

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بعض  تغيير  تم   2219 سبأمبر   4

خصائص الشركة كالأالي :
للشركة  اإلجأماعي  املقر  تغيير 
محمد  شارع  السوي�سي  الر6اط 
مو9  ميكا  مركز   4.2 ك.م  السادس 

محل رقم 59.
بالحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   2 بأاريخ  بالر6اط  الأجارية 

2222 تحت رقم 122428.
 10 P
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STE.AL MIFTAH B& S
SARL AU

 DISSOLUTION DE LA SOCIETE
 AL

MIFTAH B& S  SARL AU
 CAPITAL SOCIAL DE :

100.000.00 DH
 SIEGE SOCIAL : N°57 AV

 IFRIQUIA HAY AFAE KARIA
SALE

طبقا ملحضر الجمع العام املؤرخ 
تم حل شركة   سبأمبر2222   29 في 

.AL MIFTAH B& S SARL
تعيين السيدة....... لهذه الشركة .

السيدة  الشركة  اسأقالة مسيرة 
امزيل  خدوج.

شارع   57 رقم   : اإلجأماعي  املقر 
افريقيا حي صفاء القرية سال.

رقم  تحت  القانوني  اإليداع  تم 
39758 بالحكمة اإلبأدائية بسال يوم 

5 تكأو6ر 2222 .
11 P

STE. EXPERT EAU
SARL

الغير  العام  الجمع  بمقأ�سى 
العادي املنعقد بأاريخ 24 ماي 2222 

تقرر ما يلي :
تفويت الحصص.

السو�سي  جال9  السيد  قام 
عاد9  للسيد  حصة   522 بأفويت 

السو�سي .
تعيين مسير ثاني للشركة:

السو�سي  السيد عاد9  تعيين  تم 
مسيران  السو�سي  محمد  والسيد 

للشركة ملدة غير محددة.
حدف نشاط من الشركة :

وشراء  بيع  نشاط  حدف  تم 
العقاقير.

ارسا�سي  القانون  تحديث 
للشركة.

رقم  تحت  القانوني  اإليداع  تم 
129359 بأاريخ 4 تكأو6ر 2222 لدى 

الحكمة الأجارية بالر6اط.
12 P

 STE.INNOVATION
CONSEIL11

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
شريك وحيد

تأسيس
بمقأ�سى عقد عرفي مسجل بأاريخ 
تأسيس  تم  قد   2222 سبأمبر   19
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد باملميزات الأالية :
 INNOVATION   : التسمية 

.CONSEIL11
اإلستشارات   : اإلجأماعي  الهدف 

في املوارد البشرية.
في  حدد   : الشركة  رتسما9 
 122 إلى  موزعة  درهم   12.222.22
درهم   122 بقيمة  إجأماعية  حصة 
وإسنادها  بأكملها  تحريرها  تم  قد 

للسيدة إشراق صيفي.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الـأأسيس النهائي تي من تاريخ وضع 

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

تبأدئ من تاريخ التسجيل.
املقر اإلجأماعي : 15 شارع اربطا9 

شقة رقم 4 تكدا9 الر6اط.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
الحاملة  صيفي  إشراق  السيدة 
رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

D567565 وذلك ملدة غير محدودة.
باملحكمة  الأجاري  السجل  رقم 

الأجارية بالر6اط 163281.
مقأطف من تجل اإلشهار

13 P

مكأب الدراسات كنأوس 
ش.ذ.م.م.

الدارسات القانونية الجبائية 
والعقاريةاالستيطان الجماعي للشركات

الر6اط تكدا9 13 زنقة واد زيز رقم 4
EMAIL : www.kintus.ma / email : kintus@

menara.ma

مجموعة مدارس وادي العلوم
ش.ذ.م.م.

مقرها االجأماعي : سال حي موالي 
اسماعيل قطاع 2، رقم 12964

السجل الأجاري رقم : 22741 سال

 تحويل املقر االجأماعي للشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالر6اط في 4 يوليو 2222، قرر شركاء 
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 
وادي  مدارس  مجموعة  املسماة 
درهم،   122.222 راسمالها  العلوم، 
موالي  حي  بسال،  االجأماعي  مقرها 
سال  1296 رقم   2 قطاع   اسماعيل 

 ما يلي :
سال،  من  الشركة  مقر  تحويل 
رقم   ،2 قطاع  حي موالي اسماعيل، 
1296 الى الر6اط اكدا9 22 زنقة واي 

زيز رقم 1 عند كنأوس كوم.
تعديل القانوني االسا�سي للشركة.
بكأابة  القانوني  االيداع  تم 
بسال،  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2222 يوليو   18 بأاريخ 

.39264
14 P

 STE GREEN LAND
 EXPLORER

SARL AU
تاسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بميدلت بأاريخ 26 سبأمبر 2222، تم 
وضع القانون  االسا�سي للشركة ذات 
وحيد،  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات الأالية :

 STE GREEN LAND  : التسمية 

.EXPLORER SARL AU

الهدف : تشغا9 مخألفة تو البناء 

االسأغال9 الفالحي.

املسيرة  شارع   : االجأماعي  املقر 
بومية  الشهداء  زنقة  الخضراء 

ميدلت.

يوم  من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

في  ماعدا  للشركة  النهائي  الأأسيس 

حالة الفسخ املسبق تو الأمديد.
راسما9 الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 على  مقسم 

122 درهم للحصة الواحدة، اكأأبت 

1222 حصة للسيد امجود   : كالأالي 

محمد.

الشركة  تسيير  يأولى   : التسيير 

السيد تمجود محمد ملدة غير محددة.

من  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 
ديسمبر من   31 فاتح يناير وتنأهي في 

كل سنة.
بمصلحة  القانوني  االيداع  تم 
املحكمة  لدى  الضبط  كأابة 
تكأو6ر   4 بأاريخ  بميدلت  االبأدائية 
رقم   ،2222/239 تحت رقم   ،2222

السجل الأجاري 3321.
15 P

STE AQWAM SOLUTION
SARL

السجل الأجاري رقم : 163275
تاسيس شركة

بالر6اط  مؤرخ  محضر  بمقأ�سى 
وضع  تم   ،2222 سبأمبر   9 بأاريخ 
القوانين االساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات الأالية :
العمليات  ادارة  مقاو9   : الهدف 

الأجارية او الصناعية.
مكأب للدراسة والبحث )ملعالجة 
النفايات الصلبة والسائلة،  الطاقة).

املقر : عمارة رقم 32 شقة رقم 8 
حسان  الوكيلي  احمد  موالي  شارع 

الر6اط.
بماقدره  حدد راسما9   : راسما9 

122.222 درهم.
ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 
ملوم عبد   : غير محدودة من طرف 

الرحمان.
بكأابة  القانوني  االيداع  تم 
بالر6اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2222 تكأو6ر   6 بأاريخ 

.129438
16 P

STE SOCFRETED
SARL

رتسمالها : 222.222 درهم
مقرها االجأماعي : حي االنبعاث زنقة 

كرات�سي رقم 128 سال
بمقأ�سى محضر الجمعية العامة 
الشركة  بمقر  املنعقدة  العادية  غير 
بسال   ،2222 سبأمبر   19 بأاريخ 
19 سبأمبر  واملسجل بالر6اط بأاريخ 

2222 تقرر ما يلي :
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رفع راسما9 الشركة ب 152.222 

 222.222 من  لينأقل  نقدا  درهم 

وذلك  درهم   352.222 الى  درهم 

ب  جديدة  حصة   1522 باحداث 

بالكامل  للحصة محررة  درهم   122

من طرف جميع الشركاء.

تغيير البنود 6 و7 و8 من القانون 

االسا�سي للشركة.

كأابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بسال  الأجاري  بالسجل  الضبط 

رقم  تحت   ،2222 تكأو6ر   3 بأاريخ 

.39744

17 P

 POLYCLINIQUE SALA

ALJADIDA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

بالر6اط   ،2221 تغسطس   32

 2221 ومسجل بأاريخ فاتح سبأمبر 

 POLYCLINIQUE املسماة  للشركة 

ذات  شركة   ،SALA AL JADIDA

واحد،  بشريك  محدودة  مسؤولية 

والكائن  درهم   122.222 راسمالها 

شارع ابن خلدون اكدا9   26 مقرها 

الر6اط.

االسأثنائي  العام  الجمع  قرر 

للشركة ما يلي :

تعديل الهدف االجأماعي للشركة 

واعأماد االنشطة الأالية : 

تشييد  العقاري،  املطور  املباني، 

املباني لالسأخدام املنهي وتأجيرها.

من   الشركة  راسما9  رفع 

 6.222.222 الى  درهم   122.222

درهم.

كأابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بالر6اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

2221، تحت رقم  15 سبأمبر  بأاريخ 

.117493

18 P

 STE STRATEGIE

IMMOBILIERE.COM

شركة ذات مسؤولية محدودة

قرر الجمع العام االسأثنائي مؤرخ 

في 32 سبأمبر 2219 ما يلي :

تصفية الشركة.

تعيين السيد صورة عبد املجيد 

كمصفي للشركة.

 : تعيين عنوان الشركة الكائن ب 

دوار والد بوطيب   17 عين عودة كلم 

تمارة.

الأجارية  املحكمة  عن  الصادر 

بالر6اط تحت رقم الأقييد بالسجل 
امللف  وضع  رقم   ،69255 الأجاري 

.125867

19 P

STE GOLDEN TOUCH
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك واحد

قرر الجمع العام االسأثنائي مؤرخ 

في 32 يونيو 2222 ما يلي :

تصفية الشركة.

وفاء  العشابي  السيدة  تعيين 

كمصفي للشركة.

 : تعيين عنوان الشركة الكائن ب 

اقامة ايت بها رقم 14 حي واد الذهب 

تمارة.

االبأدائية  املحكمة  عن  الصادر 

بالسجل  الأقييد  رقم  تحت  بأمارة 
رقم وضع امللف   ،124225 الأجاري 

.4629

20 P

 STE INSTITUT VISION

LASER
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

بالر6اط ومسجل   ،2222 يوليو    29 

لشركة   2222 سبأمبر   14 بأاريخ 

.INSTITUT VISION LASER املسماة

درهم   1.222.222 براسما9 

ابن  شارع   26 في  مقرها  والكائن 

خلدون اكدا9 الر6اط.

االسأثنائي  العام  الجمع  قرر 

للشركة ما يلي :
من  الشركة  راسما9  رفع 

 2.222.222 الى  درهم   1.222.222

درهم.

كأابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بالر6اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

2221، تحت رقم  26 سبأمبر  بأاريخ 

.129113

21 P

STE AU FIL DU TEMPS
شركة ذات مسؤولية محدودة

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم   ،2222 تغسطس   5 في  املؤرخ 

اتخاذ القرارات الأالية :

حل الشركة وتصفيتها وديا.
حمزاوي  ليلى  السيدة  تعيين 

رقم  الوطنية  لبطاقة  الحاملة 

A312396، كمصفية للشركة.

الشركة  تصفية  مكان  تعيين 

بالر6اط في 3 شارع العطيف.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

تكأو6ر   5 بأاريخ  بالر6اط  الأجارية 

2222، تحت رقم 7644.

22 P

STE BLOOM SCHOOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اعالن مأعدد القرارات 
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم   ،2222 تغسطس   31 في  املؤرخ 

اتخاذ القرارات الأالية :

الزيادة في راسما9 الشركة بقيمة 

راسما9  ليصبح  درهم   622.222

درهم   1.222.222 هو  الشركة 

يملكها  التي  الحصص  ومجموع 

بقيمة  حصة   12.222 هو  الشركاء 

122 درهم للحصة الواحدة كالأالي :

السيدة  لفائدة  حصة   11.882

مية بن سودة.

حصة لفائدة السيدة مريم   122
زيان.

تعديل تاريخ افأأاح وتاريخ اغالق 

فان  لذلك  وتبعا   ، املالية  السنة 

السنة املالية سأفأح ابأداء من فاتح 

سبأمبر الى غاية 31 تغسطس للسنة 

املوالية :

تحديث النظام االسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

سبأمبر   26 الأجارية بالر6اط بأاريخ 

2222، تحت رقم 7535.

23 P

 STE EXPFOX
SARL

مقرها االجأماعي : شارع عبد الكريم 
الخطابي العروي الناظور

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

االسأثنائي ليوم 5 سبأمبر 2222، تم 

ما يلي :

تمت املصادقة على تفويت و6يع 

السيد  يمألكها  التي  حصة   522

 STE شركة  في  العاللي  فيصل 

السيد  لفائدة   ،EXPFOX SARL

بوعزاتي عمر.

من  و14   7  ،6 البنود  تعديل 

القانون االسا�سي للشركة.

تفويض السلط.

تعديل القانون االسا�سي للشركة.

تعيين السيد مراد العاللي مسيرا 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

سبأمبر   28 االبأدائية بالناظور يوم 

2222، تحت رقم 4472.

24 P

 STE BROTHERHOOD

ENGINEERING
SARL

مقرها االجأماعي : 92 شارع االندلس 

العروي

بناء على اجأماع الجمع العام غير 

العادي للمساهمين، املنعقد في املقر 

 2222 سبأمبر   12 بأاريخ  الشركة 

تقرر ما يلي :
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جميع  تحويل  على  املوافقة 

سهم اململوكة من قبل السيد   522

صديقي طارق لصالح السيد صديقي 

خاص  صك  بموجب  رضا،  محمد 

بأاريخ 9 سبأمبر 2222.

صديقي  السيد  اسأقالة  يقبل 

مشارك،  كمسير  منصبه  من  طارق 

السيد صديقي  تعيين  يقرر  و6الأالي 

منفردا،  كمسير  رضا،  محمد 

تكبر  ويمنحه  محدودة،  غير  لفترة 

القانون  مع  وفقا  الصالحيات، 

والقوانين املعمو9 بها.

و6الأالي يقرر ويوافق على تنسيق 

مسؤولية  ذات  شركة  الى  القوانين 

محدودة املساهم الوحيد واعأمادها.

كأابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة االبأدائية بالناظور 

برقم 4482 بأاريخ 29 سبأمبر 2222.
ملقأطفات واذكر

25 P

 STE  NOURAN POMPE

SARL

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

 STE NOURAN لشركة  االسأثنائي 

POMPE SARL، املنعقد بأاريخ فاتح 

يوليو 2222، فقد تقرر ما يلي :

تفويت الحصص 522 حصة، بين 

كل من السيدة منى الفياللي البلغيتي، 

كمفوتة للحصص من جهة والسيد 

للحصص  كمقأني  قرطام،  منصور 

من جهة اخرى.

قرطام  منصور  السيد   تعيين 

رقم  االقامة  لبطاقة  الحامل 

مشارك  كمسير   ،A2298384

للشركة، وذلك ملدة غير محددة.

بكأابة  القانوني  االيداع  تم 

ببني  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

بأاريخ  وذلك   ،711 مال9 تحت رقم 

28 يوليو 2222.

26 P

AZHARI CASH
SARL

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

 AZHARI CASH االسأثنائي لشركة 

سبأمبر   12 بأاريخ  املنعقد   ،SARL

2222، فقد تقرر ما يلي :

حصة،   522 الحصص  تفويت 

بين كل من السادة جما9 العنبري، 

كمفوت للحصص من جهة، والسيد 

للحصص  كمقأني  العنبري،  حميد 

من جهة تخرى.

العنبري  حميد  السيد  تعيين 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

مشارك  كمسير   ،ID68911 رقم 

للشركة، وذلك ملدة غير محددة.

بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبأدائية بأزيال9 

سبأمبر   23 بأاريخ   523 رقم  تحت 

.2222

27 P

 OMEGA CONCEPTION ET

REALISATION
بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بالر6اط 

بأاريخ 22 يونيو 2222، قرر الشريك 

الوحيد ما يلي :

النشاط  تو  الهدف  في  تغيير 

اإلجأماعي للشركة.

تعما9 البناء وارشغا9 املأنوعة.

الكهر6ائية  التركيبات  تعما9 

مأوسطة،  كهر6ائية  شبكات  )إنشاء 

منخفضة الجهد).

تعما9 الأطوير.

تعما9 الطرق والشبكات، الأجارة 

في جميع املواد املسأخدمة في اعما9 

البناء.

ومياه  الصحي  الصرف  تعما9 

الشرب.

تجارة،  عام،  بشكل  الأجارة 

الخضوع لألسواق وتقديم الخدمات.

ارسا�سي  القانون  تحين  إعادة 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبأمبر   21 الأجارية بالر6اط بأاريخ 

2222، تحت رقم 8932.

28 P

STE DE CONDUITES 

 ET DE TRAVAUX DE PISTES

RURALES - S.C.T.P.R
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

قرر   ،2222 تغسطس  فاتح  بأاريخ 

الشركاء ما يلي :

كل  غياب  بعد  الشركة  تصفية 

يونيو   32 من تاريخ  ارنشطة ابأداء 

.2222

كمصفي  بودراع  هللا  عبد  تعيين 

للشركة.

للشركة  االجأماعي  املقر  تحديد 

كمحل  املسبق  الحل  موضوع 

للأصفية.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  بالر6اط  الأجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   2222 22 سبأمبر 

.129248

29 P

NORA BUREAUX
العام  الجمع  محضر  بموجب 

يوليو   21 في  املنعقد  االسأثنائي 

قرر الشريك الوحيد لشركة   ،2222

NORA BUREAUX ما يلي :

الزيادة في رتس الشركة من تجل 

إلى  درهم   42.222 من  به  املرور 

إدماج  طريق  عن  درهم   522.222

462.222 درهم من الحساب الجاري 

للشريك.

إعادة تحين القانون ارسا�سي.

سجل  في  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  بالر6اط  الأجارية  املحكمة 

رقم  تحت   ،2222 12 سبأمبر 

.128622

30 P

مكتب املحاسبة فاكسيون فينا نص

شارع القدس إقامة الضامن رقم 3 عامرة 46،

عني الشق، الدار البيضاء

متجر ايمور
شركة ذات اسم جماعي

بشريك واحد
راسمالها 12.222 درهم

 CASABLANCA : املقر االجأماعي

82 RUE 1 HAY EL OSRA I

AIN CHOCK

املؤرخ  الجماعي  القرار  بمقأ�سى 

سبأمبر  فاتح  في  البيضاء  بالدار 

2222، تقرر ما يلي :

السابقة  الشركة  نشاط  إيقاف 

الذكر.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

 ،2222 تكأو6ر   7 بأاريخ  البيضاء 

تحت رقم 842623.

31 P

MES AGRICULTURE
تاسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات شريك وحيد
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   ،2222 24 مارس 

مسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

 MES  : الشركة  تسمية 

.AGRICULTURE

غرض الشركة :

مسأورد املوا�سي.

تعما9 وتنشطة وتقنيات الزراعة 

والثروة الحيوانية.

واإلبل،  اربقار  وتسمين  تر6ية 

تسويق اربقار واإلبل.

الحليب  إنأاج  وحدة  إنشاء 

ومشأقاته االبل واملاعز ارلبان.

تسويق اللحوم الحمراء والبيضاء 

الزراعة الغذائية.
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زنقة   12  : عنوان املقر االجأماعي 

الحرية الطابق الثالث الرقم 5 الدار 

البيضاء.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222  : مبلغ رتسما9 الشركة 

درهم، مقسم كالأالي :

عنوانه:  سعيد،  واسيني  السيد 

الدار   ،3 طابق  فارصوفي  زنقة   6

البيضاء، املغرب.

واسيني  السيد   : الشركة  مسير 

فارصوني  زنقة   6 عنوانه  سعيد 

الطابق 3 الدار البيضاء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

15 تبريل 2222، تحت رقم 821447.

32 P

H2M POLES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

راسمالها : 1.222.222 درهم

مقرها االجأماعي : 39 شارع 

لالياقوت الطابق الخامس، شقة د، 

الدار البيضاء

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

البيضاء  بالدار  املنعقد  االسأثنائي 

لشركة   ،2222 سبأمبر   15 بأاريخ 

H2M POLES، تقرر ما يلي :

 12.222 تفويت  على  املوافقة 

درهم   25 بقيمة  اجأماعية  حصة 

للواحدة التي يمألكها السيد الحسين 

مال9 لفائدة السيدة سلوى فالحي.

اسأقالة السيد الحسين مال9 من 

مهامه كمسير سابق للشركة وتعيين 

السيدة سلوى فالحي كمسيرة وحيدة 

للشركة.

الأغييرات  جميع  على  بناءا 

بذلك  تعديل  تم  الذكر،  السالفة 

القانون  من  و43   15  ،7  ،6 البنود 

ارسا�سي للشركة.

جديد  قانون  وإقرار  تحيين 

للشركة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
 ،2222 تكأو6ر   6 بأاريخ  البيضاء 

تحت رقم 842126.
33 P

MEAN WELL MAROC
SARL

الجمعية  محضر  على  بناءا 
في املنعقدة  االسأثنائية   العامة 

 MEAN لشركة   2219 فبراير   27  
ذات  شركة   WELL MAROC

املسؤولية املحدودة قد قرر ما يلي :
عبد  السيد  حصة   522 تفويت 
سعيد  السيد  لفائدة  الحر  الكبير 

ادوم.
اسأقالة السيد عبد الكبير الحر 

من التسيير.
مسير  ادوم  السيد سعيد  تعيين 

للشركة ملدة غير محدودة.
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 ،2219 22 ابريل  بالدار البيضاء يوم 
تحت رقم 722463 واملقيدة بالسجل 

الأجاري تحت رقم 343989.
35 P

اسأدراك خطأ وقع بالجريدة 
الرسمية عدد 5738 بأاريخ

12 تكأو6ر 2222

 STE CIVILE IMMOBILIERE -
TOBJIA

شركة مدنية عقارية
القباج  تمينة  السيدة   : من  بدال 

678 حصة اي 67.822 درهم.
السيدة لبنى ايت معطى هللا 677 

حصة اي 67.722 درهم.
هللا  معطى  ايت  مفيد  السيد 

1.355 حصة اي 135.522 درهم.
هللا  معطى  ايت  رضوان  السيد 

1.355 حصة اي 135.522 درهم.
السيد محمد تمين ايت معطى هللا 

1.355 حصة اي 135.522 درهم.
املفتي  الوافي  عبد  موالي  السيد 

923 حصة اي 92.322 درهم.

حصة   923 املفتي  زكرياء  السيد 

اي 92322 درهم.

السيدة الباتو9 املفتي 452 حصة 

اي 45.222 درهم.

 425 املهنديز  الحبيب  السيد 

حصة تي 45.222 درهم.

 6.968 املهنديز  محمد  السيد 

حصة تي 696.822 درهم.

 6.968 املهنديز  خالد  السيد 

حصة تي 696.822 درهم.

 3.485 املهنديز  نعيمة  السيدة 

حصة تي 348.522 درهم.

 3.484 املهنديز  سامية  السيدة 

حصة تي 348.422 درهم.

 3.483 املهنديز  حليمة  السيدة 

حصة تي 348.322 درهم.

هللا  معطى  ايت  امينة  السيدة 

2.712 حصة تي 271.222 درهم.

هللا  معطى  ايت  عائشة  السيدة 

2.712 حصة تي 271.222 درهم.

هللا  معطى  ايت  حياة  السيدة 

2.712 حصة تي 271.222 درهم.

هللا  معطى  ايت  السعيد  السيد 

5.422 حصة تي 542.222 درهم.

السيد عبد الرزاق ايت معطى هللا 

5.422 حصة تي 542.222 درهم.

السيد محمد نجيب ايت معطى 

هللا 5.422 حصة تي 542.222 درهم.

اي  حصة   55.746  : املجموع 

5.574.622 درهم.

 678 السيدة تمينة القباج   : يقرت 

حصة اي 67.822 درهم.

السيدة لبنى ايت معطى هللا 677 

حصة اي 67.722 درهم.

هللا  معطى  ايت  مفيد  السيد 

1.355 حصة اي 135.522 درهم.

هللا  معطى  ايت  رضوان  السيد 

1.355 حصة اي 135.522 درهم.

السيد محمد تمين ايت معطى هللا 

1.355 حصة اي 135.522 درهم.

املفتي  الوافي  عبد  موالي  السيد 

923 حصة اي 92.322 درهم.

حصة   923 املفتي  زكرياء  السيد 

اي 92.322 درهم.

السيدة ليلى املفتي 452 حصة اي 
45.222 درهم.

السيدة الباتو9 املفتي 452 حصة 
اي 45.222 درهم.

 6.968 املهنديز  الحبيب  السيد 
حصة تي 696.822 درهم.

 6.968 املهنديز  محمد  السيد 
حصة تي 696.822 درهم.

 6.968 املهنديز  خالد  السيد 
حصة تي 696.822 درهم.

 3.485 املهنديز  نعيمة  السيدة 
حصة تي 348.522 درهم.

 3.484 املهنديز  سامية  السيدة 
حصة تي 348.422 درهم.

 3.483 املهنديز  حليمة  السيدة 
حصة تي 348.322 درهم.

هللا  معطى  ايت  عائشة  السيدة 
2.712 حصة تي 271.222 درهم.

هللا  معطى  ايت  حياة  السيدة 
2.712 حصة تي 271.222 درهم.

السيد عبد الرزاق ايت معطى هللا 
5.422 حصة تي 542.222 درهم.

السيد محمد نجيب تيت معطى 
هللا 5.422 حصة تي 542.222 درهم.
اي  حصة   55.746  : املجموع 

5.574.622 درهم.
الباقي ال تغيير فيه.

36 P

شركة سود إست أمبريموريي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الراسما9 االجأماعي : 222.222 
درهم

املقر االجأماعي : رقم 13 زنقة 
نسرين، حي رياض السالم، تكادير

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
العام  الجمع  قرر   ،2222 8 سبأمبر 
إست  سود  لشركة  االسأثنائي 

تمبريموريي املصادقة على ما يلي :
جميع  تفويت  على  املصادقة 
الحصص االجأماعية للسيد ترجدا9 

عبد هللا.
املسير  إسأقالة  على  املصادقة 
هللا  عبد  ترجدا9  للشركة  السابق 
وتعيين السيد امزيل عبد هللا مسير 

وحيد للشركة ملدة غير محددة.
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االسا�سي  القانون  على  املصادقة 
الجديد للشركة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2222 تكأو6ر   7 يوم 

.118728
37 P

مها الومينيوم
ش م م

س ت بالر6اط : 51465
إغالق الشركة

العادي  الغير  العام  الجمع  تم 
 2222 يونيو   27 بأاريخ  املنعقد 
قد  م  م  ش  الومينيوم  مها  لشركة 

تقرر ما يلي :
إغالق الشركة.

تبرئة ذمة مصفي الشركة.
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالر6اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2222 سبأمبر   12 في 

.128623
38 P

ABG AGUA MAROC
SUCCURSALE

ت.ب.ج تكوا ماروك
فرع

كازا شور بيزنس سانتر، كازا بالنكا نير 
شور بارك، 1122، شارع القدس، 

سيدي معروف، الدار البيضاء
السجل الأجاري رقم 557427

إقامة فرع باملغرب
الوحيد  اإلداري  القرار  بموجب 
ش.م،  ماروك،  تكوا  تبينكوا  لشركة 
ذات   ،ABENGOA AGUA S.A
الكائن  مقرها  اإلسباني،  القانون 
شارع  تتالس،  باملاس  بكامبيس 
 ،1,41214 رقم  سوالر،  انيرخيية 
الصادر بأاريخ 12 يوليو 2222، تقرر 
الخاصيات  ذو  باملغرب  فرع  إحداث 

الأالية :
»ت.ب.ج تكوا   : التسمية الأجارية 
 ABG AGUA MAROC ،ماروك» فرع

.Succursale

الهندسة،   : االجأماعي  الهدف 
البناء وجميع ارشغا9 وتنواع املشاريع 
تشغا9  الهيدروليكية،  وارعما9 
املساكل الطرقية، ارشغا9 البرية منها 
وقيادة  والأنقيب  والحفر  والبحرية، 

جميع تعما9 الهندسة املدنية.
شور  كازا   : االجأماعي  املقر 
شور  نير  بالنكا  كازا  سانتر،  بيزنس 
1122، شارع القدس، سيدي  بارك، 

معروف، الدار البيضاء
الرتسما9 : بدون رتسما9.

عاد9  السيد  عين   : اإلدارة 
كمدير   ADEL RAIHANI الريحاني 
لفرع ت.ب.ج تكوا ماروك ملدة خمس 

سنوات.
من  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 
كل  من  ديسمبر  آخر  إلى  يناير  فاتح 

سنة.
ما عدا  مدة الشركة ارم،   : املدة 

قرار اإلغالق.
اإليداع القانوني : تم بكأابة ضبط 
البيضاء  بالدار  الأجارية  املحكمة 
رقم  تحت   2222 تكأو6ر   4 بأاريخ 
بالسجل  الفرع  وتسجيل   839998
تحت  املحكمة  نفس  لدى  الأجاري 

رقم 557427.
للخالصة والبيان

املدير

39 P

سيلو فيكساسيون ماروك سارل
CELO FIXATIONS MAROC

SARL
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد
بمقأ�سى عقد عرفي محرر بالدار 
تم   2222 يوليو   18 بأاريخ  البيضاء 
لشركة  ارساسية  القوانين  وضع 
محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد 

باملواصفات الأالية :
الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد.
سيلو   : االجأماعية  التسمية 
 CELO سار9  ماروك  فيكساسيون 

.FIXATIONS MAROC SARL

تسويق   : االجأماعي  الهدف 
والدعم  الأثبيت  البراغي،  منأجات 

للبناء.
زنقة   11  : االجأماعي  املقر 
الوحدة، إقامة اإلمام علي، شقة رقم 

2، الدار البيضاء.
 122.222 في  محدد   : الرتسما9 
درهم مقسم إلى 1222 حصة من فئة 
درهم للحصة الواحدة مكأتبة   122
الشريك  طرف  من  كليا  ومحررة 

الوحيد .
سنة تبأدئ من تاريخ   99  : املدة 
التسجيل في السجل الأجاري إال إذا 

تم حلها تو تمديدها.
الشركاء :

فيخاسيونيس  سيلو  شركة 
 CELO املسؤولية  محدودة  شركة 
FIJACIONES, SL شركة ذات القانون 
تورو   55.722,82 اإلسباني رتسمالها 
ديل  كاسأيبار   : االجأماعي  مقرها 
بايي زنقة روسيلو رقم 7-9 برشلونة - 
إسبانيا، مسجلة في السجل الأجاري 
الأالية :  الأعريفات  تحت  لبرشلونة 
ورقة   ،96 فوليو   ،34688 توم 
B-153030، تسجيل رقم 23، ممثلة 
شركة  الوحيد  اإلداري  طرف  من 
ممثلة  نفسها  هي   ،9 س  سيرالوب 
من طرف السيد رامون سيرا فالس 
رقم  السفر  لجواز  الحامل  بوخو9 

.AAG846317
عين كمسيرين للشركة   : التسيير 

ملدة غير محدودة :
كابيل،  كونفوس  مارك  السيد 
Marc GONFAUS CAPELL، اسباني 
نوفمبر   4 بأاريخ  املزداد  الجنسية، 
رقم  سفر  لجواز  الحامل   ،1973
الساكن ب كاسأييار   ،PAC552728
 9-7 رقم  روسيلو  زنقة  بايي  ديل 

برشلونة - إسبانيا.
السيد رامون سيرافالس بوخو9، 
بأاريخ املزداد  الجنسية،   اسباني 
لجواز  الحامل   ،1965 مارس   28  
الساكن   ،AAG846317 السفر رقم 
بايي زنقة روسيلو  ب كاسأييار ديل 

رقم 7-9 برشلونة - إسبانيا.

من  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 

كل  من  ديسمبر  آخر  إلى  يناير  فاتح 

سنة.

يأم   : ارر6اح  وتوزيع  تخصيص 

بواسطة قرار الشريك الوحيد توزيع 

الخسائر  خصم  بعد  الصافي  الر6ح 

احأياط  اسأخالص  وبعد  السابقة 

5% من ارر6اح.

اإليداع القانوني : تم بكأابة ضبط 

البيضاء  بالدار  الأجارية  املحكمة 

تحت رقم 839997 وتسجيل الشركة 

بالسجل الأجاري لدى نفس املحكمة 

رقم  تحت   2222 تكأو6ر   4 بأاريخ 

.557429
للخالصة والبيان

املسير

40 P

HS CLININ

SARL

الحل املسبق

الجمعية  مداوالت  إثر  على 

بأاريخ املنعقدة  االسأثنائية   العامة 

مساهمو  قرر   ،2222 سبأمبر   29  

يوجد  والتي   ،HS CLINIC شركة 

مقرها ب : ضاية عوا عمارة 11 طابق 

2 شقة 5 تكدا9 الر6اط، ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

بلعرج  صوفيا  السيدة  تعيين 

والسيدة هجر البارودي للقيام بمهمة 

الحل النهائي للشركة.

عوا  ضاية   : الشركة  مقر  تعيين 

تكدا9   5 شقة   2 طابق   11 عمارة 

الر6اط، كمقر لحلها النهائي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بالر6اط تحت رقم 129441 

بأاريخ 6 تكأو6ر 2222.

41 P
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 LE MONDE DES
MERVEILLES

SARL
SWEET ME

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات شريك واحد

رتسمالها : 622.222 درهم
مقرها االجأماعي : 4، زنقة جبا9 

تزكة 6 تكدا9 الر6اط
يوم  في  املؤرخ  املحضر  بمقأ�سى 
شركة  قررت   2222 سبأمبر   32
 LE MONDE DES MERVEILLES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 622.222 رتسمالها  واحد  شريك 
زنقة   ،4  : االجأماعي  مقرها  درهم 

جبا9 تزكة 6 تكدا9 الر6اط.
انحال9 مسبق للشركة.

بندحمان  رجاء  السيدة  تعيين 
جميع  وإعطائها  الأصفية  كمأمورة 
عمليات  كل  لأأميم  القرارات 

االنحال9 املسبق للشركة.
زنقة   ،4 الأصفية  مقر  تحديد 

جبا9 تزكة 6 تكدا9 الر6اط.
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالر6اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2222 تكأو6ر   12 بأاريخ 

.129489
42 P

 SERVICE FOOD CHEZ
IBRAHIM

من  املنأخب  القرار  بمقأ�سى 
لشركة  الوحيد  الشريك  طرف 
 SERVICE FOOD CHEZ IBRAHIM

تقرر ما يلي :
 SERVICE لشركة  املسبق  الحل 

FOOD CHEZ IBRAHIM
في  الأصفية  تعيين املسؤو9 عن 

شخص إبراهيم تيت علي تو6راهيم.
شارع   46 تعيين مقر الأصفية في 

عقبة رقم 2 تكدا9 الر6اط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بالر6اط تحت رقم 129188 

بأاريخ 27 سبأمبر 2222.
بمثابة مقأطف و6يان

43 P

CLINIQUE YASMINE

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رتسمالها : 6.232.222 درهم

مقرها االجأماعي : شارع سيدي

عبد الرحمن، زاوية سجلماسة

حي الهناء، الدار البيضاء

رقم السجل الأجاري : 341251

اجأمع   ،2222 ماي   12 بأاريخ 

CLINIQUE YASMINE شركاء شركة

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد، رتسمالها 6.232.222 

االجأماعي  مقرها  والكائن  درهم، 

الرحمن،  عبد  سيدي  شارع  ب، 

الدار  الهناء،  حي  سجلماسة،  زاوية 

البيضاء،و6مقأ�سى هذا الجمع العام 

العادي املنعقد بمقر الشركة قرروا 

ما يلي :

الأجاري  الشعار  اعأماد 

.Oceanique Clinic Casablanca

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ البيضاء،  بالدار   الأجارية 

7 تكأو6ر 2222 تحت رقم 842522.

44 P

MANSOURI TRAITEUR

SARL AU

RC / 31113

املنعقد  العرفي  العقد  بمقأ�سى 

بأاريخ 15 تكأو6ر 2221 تقرر الشركة 

ما يلي :

تغيير املقر االجأماعي للشركة.

تم تغيير املقر االجأماعي للشركة 

إلى : تجزئة املعمورة احصين العمارة 

رقم 151 سال الجديدة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   5 بأاريخ  بسال  االبأدائية 

2222 تحت رقم 39753.

45 P

AUDIT ACCOUNTING & ASSISTANCE
زنقة دكار العمارة رقم 5 الشقة رقم 13

الطابق الرابع املحيط الر6اط

LOGISTIC STONE
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها : 722.222 درهم
مقرها االجأماعي : 6 زنقة ايران 

املحيط، الر6اط
رقم السجل الأجاري : 74227

خفض رتسما9 الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
شركة  شركاء  قرر  االسأثنائي، 
شركة   LOGISTIC STONE
مقرها  محدودة،  مسؤولية  ذات 
املحيط،  ايران  زنقة   6 االجأماعي : 
الر6اط واملسجلة في السجل الأجاري 

تحت رقم 74227 ما يلي :
خفض رتسما9 الشركة

قرر الجمع العام االسأثنائي إرجاع 
جزء من رتسما9 الشركة واملحدد في 
مبلغ 692.222 درهم ليصبح رتسما9 

الشركة هو 12.222 درهم.
من  درهم   138.222 توزيع 

االحأياط القانوني.
تعديل القانون ارسا�سي للشركة.

في  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بأاريخ بالر6اط  الأجارية   املحكمة 
5 تكأو6ر 2222 تحت رقم 129384.

للنشر واإلعالن

46 P

YANIS LUXURY
شهر مسأخرج من النظام ارسا�سي

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 
2222 تم تأسيس شركة  14 سبأمبر 
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 
YANIS LUXURY على الشكل  وحيد 

الأالي :
 YANIS  : الشركة  تسمية 

LUXURY
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
غرض الشركة : بيع العقار / شراء 

و6يع اررا�سي.

زنقة   16 رقم   : االجأماعي  املقر 

بوملان حي ملوية بركان.

مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 

تق�سى  كحد  سنة   99 في  الشركة 

وكذا  السابق  الحل  حاالت  ما عدا 

حاالت الأمديد والكل وفقا للقوانين 

السارية املفعو9.
تحديد  تم   : الشركة  رتسما9 
درهم   122.222 رتسما9 الشركة في 

تم تقديمها نقدا.
السيد حسن  : الوحيد   الشريك 
مزداد  الجنسية،  مغربي  مالك،  بن 
الحامل   ،1991 تبريل   6 بأاريخ 
رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 
زنقة   16 برقم  القاطن   FE13348
بوملان حي ملوية بركان شريك ومسير 

وحيد في الشركة.
وتلزم  الشركة  تسير   : التسيير 
مغربي  مالك،  بن  حسن  بإمضاء 
تبريل   6 بأاريخ  مزداد  الجنسية، 
الأعريف  لبطاقة  الحامل   ،1991
الوطنية رقم FE13348 القاطن برقم 
16 زنقة بوملان حي ملوية بركان في كل 
ما يأعلق باملسائل القانونية واإلدارية 

واملالية للشركة.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبأدائية  املحكمة  ضبط  بكأابة 
ببركان بأاريخ 23 سبأمبر 2222 تحت 

رقم 2222/513.
47 P

BEN YAHYA IMMO
شهر مسأخرج من النظام ارسا�سي

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
االسأثنائي املنعقد بأاريخ 27 ديسمبر 
لشركة  العام  الجمع  قرر   ،2221
شركة   ،BEN YAHYA IMMO
رفع  على  املحدودة،  املسؤولية  ذات 
رتسما9 الشركة من 322.222 درهم 
بواسطة  درهم،   4.322.222 إلى 
رتسملة مديونية الشركة وتخفيضها 
لذلك  وتبعا  درهم،   4.222.222 ب 
6 و7 من القانون  تم تعديل الفصل 
ارسا�سي للشركة، كما تنه لم يحدث 
القانون  نصوص  باقي  في  تغيير  تي 

ارسا�سي للشركة وذلك على الشكل 

الأالي :
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الفصل السادس :
 862.222  : السيد زركيط حماد 

درهم.
 862.222  : السيد زركيط محمد 

درهم.
 862.222  : السيد زركيط جواد 

درهم.
 862.222  : السيد زركيط كما9 

درهم.
 862.222  : السيد زركيط يحيى 

درهم.
املجموع : 4.322.222 درهم.

الفصل السابع :
 8622  : حماد  زركيط  السيد 

حصة.
 8622  : محمد  زركيط  السيد 

حصة.
 8622  : جواد  زركيط  السيد 

حصة.
 8622  : كما9  زركيط  السيد 

حصة.
 8622  : يحيى  زركيط  السيد 

حصة.
املجموع : 43222 حصة.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبأدائية  املحكمة  ضبط  بكأابة 
ببركان بأاريخ 29 سبأمبر 2222 تحت 

رقم 2222/523.
48 P

 IMRANE ADAM
IMMOBILIER

شهر مسأخرج من النظام ارسا�سي
بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 
2222 تم تأسيس شركة  16 سبأمبر 
 IMRANE ذات املسؤولية املحدودة 
على الشكل   ADAM IMMOBILIER

الأالي :
 IMRANE  : الشركة  تسمية 

ADAM IMMOBILIER
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
غرض الشركة : بيع العقار.

بولويز  تجزئة   : االجأماعي  املقر 
السعيدية   16 الطلحاوي قطعة رقم 

بركان.

مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 

تق�سى  كحد  سنة   99 في  الشركة 

وكذا  السابق  الحل  حاالت  ما عدا 

حاالت الأمديد والكل وفقا للقوانين 

السارية املفعو9.
تحديد  تم   : الشركة  رتسما9 
درهم   122.222 رتسما9 الشركة في 

تم تقديمها نقدا.

 52.222  : بلعربي  احمد  السيد 

درهم.

 52.222  : رحو  مليكة  السيدة 

درهم.

املجموع : 122.222 درهم.

الشركاء :

مغربي  بلعربي،  احمد  السيد 

يناير  فاتح  بأاريخ  مزداد  الجنسية، 

الأعريف  لبطاقة  الحامل   ،1975

القاطن   Z282378 رقم  الوطنية 

شريك  السعيدية  العرفان  بأجزئة 

ومسير في الشركة.

مغر6ية  رحو،  مليكة  السيدة 

مارس   15 بأاريخ  مزداد  الجنسية، 

الأعريف  لبطاقة  الحامل   ،1958

القاطن   F28226 رقم  الوطنية 

بفرنسا شريكة ومسيرة في الشركة.

وتلزم  الشركة  تسير   : التسيير 

بإمضاء السيد احمد بلعربي والسيدة 

مليكة رحو في كل ما يأعلق باملسائل 

القانونية واإلدارية واملالية للشركة.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

االبأدائية  املحكمة  ضبط  بكأابة 

ببركان بأاريخ 29 سبأمبر 2222 تحت 
رقم 2222/526.

49 P

NEVERS IMPORT
مسأخرج من محضر الجمع العام 

االسأثنائي
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

2221 قرر الجمع  13 سبأمبر  بأاريخ 

 NEVERS IMPORT لشركة  العام 
درهم،   12.222 رتسمالها  ش.ذ.م.م، 

على اإلقفا9 النهائي للشركة.

مصطفى  عزيزي  السيد  ويعأبر 

اهأم  إذ  للشركة  رئي�سي  كمصفي 

ومنقوالت  تصو9  جميع  بأصفية 

الشركة وإقفالها نهائيا.

تقر الشركاء اإلبراء الأام للمصفي 

في عمليات الأصفية واإلقفا9 النهائي 

للشركة.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

االبأدائية  املحكمة  ضبط  بكأابة 

لبركان بأاريخ 29 سبأمبر 2222 تحت 

رقم 2222/524.

50 P

HOLA

SARL

محل تجاري رقم 44 عمارة 23 إقامة 

معمورة 2 والد هال9

 سال الجديدة- سال

محرر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

واملسجل   2222 تغسطس   8 بأاريخ 

 32 في  بالر6اط  التسجيل  بمصلحة 

تغسطس 2222 تحت رقم 36724.

 HOLA قرر املساهمون في شركة 

.SARL

املصادقة على الحسابات النهائية 

لأصفية الشركة السابقة روانها التي 

جمعية  في  بشأنها  قرار  إصدار  تم 

عامة اسأثنائية.

حل الشركة رسباب مأعددة.

عواطف  مجيد  السيدة  تعيين 

كمكلفة بإغالق وتصفية الشركة.

محل   : املقر االجأماعي للأصفية 

إقامة   23 عمارة   44 رقم  تجاري 

 - 2 والد هال9 سال الجديدة  معمورة 

سال.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط في املحكمة االبأدائية ملدينة 

تحت   2222 سبأمبر   29 سال بأاريخ 

رقم 39733.

51 P

ITQAN ARCHITECTURE
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بالر6اط   2222 سبأمبر   21 بأاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد.

 ITQAN  : التسمية 

ARCHITECTURE

الهدف : مهندس معماري.
ارو9  الحسن  شارع   : العنوان 

 26 الشقة   4 إقامة عيبودي الطابق 

تمارة.

الرتسما9 : حدد رتسما9 الشركة 

عثمان  للسيد  درهم   122.222 في 

درهم للحصة   122 بن حامد بقيمة 

الواحدة.

التسيير : تم تعيين السيد عثمان 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  حامد  بن 

محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ارولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
الأجاري  السجل  في  الأقييد  تم 

بأاريخ  137413 رقم  تحت   تمارة 

6 تكأو6ر 2222.

52 P

ارسأاذة محاسن العاقل

موثقة بالر6اط

26 زنقة موالي رشيد، شقة رقم 9، الر6اط

الهاتف : 25.37.72.78.22/25.37.72.78.11

 IBN KHALDOUN RED 

ESTATE
ش.ذ.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رتسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجأماعي : الر6اط، تكدا9
33، زنقة ابن خلدون

من  حرر  توثيقي  عقد  بمقأ�سى 

العاقل،  محاسن  ارسأاذة  طرف 

فبراير   14 بأاريخ  بالر6اط،  موثقة 

ارسا�سي  القانون  وضع  تم   ،2222

لشركة ذات مسؤولية محدودة.
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عام  جمع  محضر  بمقأ�سى 
تقرر   2222 ماي   23 للشركة بأاريخ 

تغيير الهدف االجأماعي للشركة.

عام  جمع  محضر  و6مقأ�سى 

 2222 تكأو6ر   3 بأاريخ  للشركة 

من  الشركة  تسمية  تغيير  تقرر 

 CLINIQUE IBN KHALDOUN

 IBN إلى   DE PERSONNES AGEES

.KHALDOUN RED ESTATE

 IBN KHALDOUN   : التسمية 

RED ESTATE ش.ذ.م.م.

هذه  تقوم   : االجأماعي  الهدف 

الشركة بـ :

غير  ممألكات  واستئجار  اقأناء 

منقولة.

تأجير وتشغيل العقارات اململوكة 

تو املأجورة.

اإليجار  طريق  عن  وتسيير   شراء 

تو غير ذلك لجميع املباني والعقارات.

املبنية  العقارات  جميع  اقأناء 

وغير املبنية وجميع العيادات وتشييد 

جميع املباني وملحقاتها.

واملباني  اررا�سي  جميع  تأجير 

عيادات  لألنشطة  واملقيدة  الالزمة 

املستشفيات وتطويرها.

املنشآت  جميع  تجهيز 

االستشفائية.

الأجارية،  العمليات  كل  وعموما 

املالية املنقولة تو غير املنقولة، والتي 

مباشرة  غير  تو  مباشرة  عالقة  لها 

لهذه الشركة تو يمكن تن تساهم في 

تقدمها.

الر6اط، تكدا9،   : املقر االجأماعي 
33 زنقة ابن خلدون.

الرتسما9   : االجأماعي  الرتسما9 

 122.222 االجأماعي محدد في مبلغ 

حصة من   1222 إلى  درهم مقسمة 

فئة 122 درهم كل واحدة مرقمة من 

1 إلى 1222.

السيد محمد زيدوح 322 حصة.

السيد خالد فكري 422 حصة.

السيدة نادية فكري 322 حصة.

املجموع : 1222 حصة.

التسيير : تم تعيين كل من السيد 
فكري  نادية  والسيدة  زيدوح  محمد 

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة.
سنة   99 في  املدة محددة   : املدة 
بالسجل  التسجيل  يوم  من  ابأداء 

الأجاري.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة الأجارية بالر6اط،  
تسجيل  تم   2222 تكأو6ر   4 بأاريخ 
الأحليلي  السجل  في  الشركة 

.163221
53 P

STE ESPACE MANSOURI
SARL AU

حل الشركة
بأاريخ عرفي  عقد   بموجب 
بالجديدة لشركة   2222 سبأمبر   15
ESPACE MANSOURI تقرر ما يلي :

حل الشركة.
الرحموني  منصور  السيد  تعيين 

مصفي للشركة.
للأصفية  مقرالشركة  تحديد 
تجزئة الشمس 133 سيدي اسماعيل 

الجديدة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بالجديدة  االبأدائية 

29268 بأاريخ 3 تكأو6ر 2222.
لإليداع والنشر

اإلدارة

54 P

SOCIETE LPR
SARL

التسيير - تفويض الصالحيات
بأاريخ عرفي  عقد   بموجب 

البيضاء  بالدار   2222 سبأمبر   12

لشركة LPR SARL تقرر ما يلي :

صمويل  السيد  اسأقالة  قبو9 

من  الجنسية  فرن�سي  بوجديدي 

 CIN  1972 نوفمبر   5 مواليد 

 2 حتى  صالحة   N°BE36452N

زنقة   5 واملقيم في   ،2223 تغسطس 

الدار   5 الشقة   3 الطابق  الريا�سي 

البيضاء، بصفأه مسير مشارك وذلك 

من تاريخ فاتح تغسطس 2222.

دال9  حنان  السيد  تعيين 
فاتح  مواليد  من  الجنسية،  مغر6ية 
 CIN العين،  برتس   1987 يناير 
زنقة   3 في  واملقيمة   N°BJ366578
موليير شقة 1 الدار البيضاء كمسيرة 

وحيدة لفترة غير محدودة.
توقيع  لديها  دال9  حنان  اآلنسة 
اسأخدامه  يمكنها  الذي  الشركة 

فقط رعما9 الشركة.
تحيين النظام ارسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  الأجارية 

839716 بأاريخ 3 تكأو6ر 2222.
لإليداع والنشر

اإلدارة

55 P

BOUZIANE MOHAMMED
Travaux de comptabilité

OCE-METAL
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم  قد  بالر6اط   2222 يونيو  فاتح 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
املحدودة بمساهم وحيد والتي تحمل 

الخصائص الأالية :
 OCE-METAL SARL  : التسمية 

AU
ش.ذ.م.م   : القانونية  الصفة 

بمساهم وحيد.
تشغا9   : االجأماعي  الهدف 

الحدادة والبناء.
 122.222  : الشركة  رتسما9 

درهم.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.
 1252  - الر6اط   : املقر االجأماعي 
حي املسيرة   1 مأجر رقم   5 حي االمل 

يعقوب املنصور.
التسيير : السيد محمد الجرموني 
غير  ملدة  للشركة  وحيد  مسير 

محدودة.
الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 

الر6اط تحت رقم 162346.
56 P

BOOM CARS

SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

وذات شريك واحد

رتسمالها :  522.222 درهم

 مقرها االجأماعي : تجزئة لكريني 

رقم 267، محل 1، حي يعقوب 

املنصور، الر6اط

حل شركة
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

 االسأثنائي املنعقد بأاريخ 5 ماي 2221 

 BOOM قرر الشريك الوحيد لشركة

CARS SARL AU ش.م.م ش.و ما يلي :

 BOOM CARS شركة  حل   -  1

من  ابأداء  ش.م.م ش.و   SARL AU

تاريخ 5 ماي 2221.

كندي  السيدة جال9  تعيين   -  2

كمصفي للشركة.

3 - تحديد مقر الأصفية في العنوان 

 267 رقم  لكريني،  تجزئة   :  الأالي 

محل 1، حي يعقوب املنصور، الر6اط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو  فاتح  بأاريخ  بالر6اط  الأجارية 

السجل   115532 رقم  تحت   2221

الأجاري رقم 122897.

57 P

 GENERALE SERVICE

 TRAVAUX DE

MAINTENANCE

شركة محدودة املسؤولية 

في  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

والتي  بخريبكة   2222 سبأمبر  فاتح 

تحمل الخصائص الأالية :

مخألف   : االجأماعي  الهدف 

تشغا9 البناء.

رتسما9 الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   122

على الشكل الأالي :
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 522 محسن  طنضوري  السيد 

حصة ؛

السيد صفيحي محمد 522 حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي تي من تاريخ وضع 

السجل الأجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ارولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجأماعي : الرقم 162 قطاع 

الزيأون،  تجزئة  ارو9،  الشطر   5

خريبكة.

التسيير : السيد طنضوري محسن 

والسيد صفيحي محمد مسيرين.

 : الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

.7859

58 P

LIFETERRA
SARL

ش.م.م

املقر االجأماعي : 15، شارع اربطا9، 

الرقم 4، تكدا9، الر6اط

العام  االجأماع  إثر  على   -  1

بأاريخ  الر6اط  بمدينة  العادي   الغير 

املساهمون  قرر   2222 تغسطس   8

ش.م.م   LIFETERRA SARL لشركة 

ما يلي :

الحل املسبق للشركة ذات املسؤولية 

 LIFETERRA SARL املسماة  املحدودة 

اعأبارا من 8 تغسطس 2222.

تأم الأصفية في املكأب املسجل 

 ،4 الرقم  شارع اربطا9،   ،15  : وهو 

تكدا9، الر6اط.

الشريك املعين كمصفي للشركة 

LIFETERRA SARL السيدة البوطيبي 

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  خديجة، 

.PW826528

2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 

سبأمبر   19 الأجارية بمدينة الر6اط 

2222 تحت رقم 128922.

59 P

ائأمانية ماغأا ش.م.م
12 زنقة املوحدين، شقة 1، حسان، الر6اط

 CABINET CONSULTING
JEBBARI
SARL AU

االسأثنائي  العام  للجمع  تبعا 
 CABINET الذي انعقد بمقر شركة 
 CONSULTING JEBBARI SARL AU
بأاريخ 12 سبأمبر 2222 قرر الشركاء 

ما يلي :
حل نشاط الشركة.

الجباري  كريم  السيد  تعيين 
كمصفي للشركة.

لحل  االجأماعي  املقر  تعيين 
34 س،  إقامة جوهرة رقم   : الشركة 

الهرهورة، تمارة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 9227 رقم  تحت  بأمارة  االبأدائية 

بأاريخ 5 تكأو6ر 2222.
60 P

STE H Y B T P
SARL

 N 421 HAY PAM SIDI ALLAL
BAHRAOUI

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
الغير العادي بأاريخ 27 سبأمبر 2222 

لشركة هيبتب :
هيبتب  لشركة  املسبق  الحل  تم 
وتعيين السيد محمد ادري�سي كمصفي 
 421 للشركة بمقرها االجأماعي رقم 

حي البام، سيدي عال9 البحراوي.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
االبأدائية بالخميسات بأاريخ 5 تكأو6ر 

2222 تحت رقم 368.
61 P

 ALL SOLUTION PERFECT
PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بمساهم واحد

رتسمالها االجأماعي : 12.222 درهم
املقر االجأماعي : إقامة الصباح، 

عمارة إملشيل رقم 5، مجموعة 7، 
يعقوب املنصور، الر6اط 

بالغ تأسيس

في  عمال بعقد خاص تم توقيعه 
13 سبأمبر 2222، تم تأسيس شركة 
بمساهم  محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد تأمثل خصائصها فيما يلي :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة بمساهم واحد.
 ALL SOLUTION  : التسمية 

.PERFECT PRIVE
تهدف الشركة   : تهداف الشركة 

في كل من املغرب والخارج :
بجميع  للعموم  املنهي  الأدريب 

تشكاله وعلى جميع وسائل اإلعالم ؛
تنظيم املعارض واملؤتمرات ؛

تدريب ارفراد والشركات ؛
واملجالت  الكأب  ونشر  تحرير 

واملواد الأدريبية املهنية تو الفنية ؛
الأدريب  وإدارة  املشورة  تقديم 
تدوات  وتنفيذ  بعد  عن  واملعلومات 
جميع  وكذلك  اإللكتروني  الأعلم 
املستشارون  يقدمها  التي  الخدمات 
والخدمات لجميع الشركات مهما كان 
مجا9 عملها وارفراد وتي هيئة عامة 
تو شبه عامة بغض النظر عن هيكلها 

القانوني ؛
العمليات  جميع  عام،  وبشكل 
الأجارية، الصناعية، املالية، اروراق 
بشكل  املرتبطة  العقارات  املالية، 
ارشياء  بأحد  مباشر  غير  تو  مباشر 
تن  املحأمل  من  تو  تعاله  املذكورة 

تعزز تطويرها.
: إقامة الصباح،  املقر االجأماعي 
عمارة إملشيل رقم 5، مجموعة 7، 

يعقوب املنصور، الر6اط.
الشركة  مدة  تحرير  تم   : املدة 
في  تسجيلها  تاريخ  من  سنة   99 ب 

السجل الأجاري.
في  املساهمة  تمت   : املساهمات 
 12.222 قدره  نقدي  بمبلغ  الشركة 
درهم يمثل املبلغ اإلجمالي لرتس املا9.
تم تحديد   : الرتسما9 االجأماعي 
درهم وهو   12.222 رتس املا9 بمبلغ 
سهم بقيمة اسمية   122 مقسم إلى 
مكأتب  الوحيد،  للسهم  درهم   122
مدفوع ومخصص بالكامل  بالكامل، 
شليكي،  الزهراء  فاطمة  السيدة  إلى 
مواليد  من  الجنسية،   مغر6ية 

25 يونيو 1985 بسيدي بليوط، الدار 

الأعريف  لبطاقة  حاملة  البيضاء، 

ومقيمة في   BJ347681 الوطنية رقم 

روش  العوام،  بن  الز6ير  شارع   247

نوار، الدار البيضاء.

املسير : اعأبارا من اآلن، تأم إدارة 

الشركة وإدارتها فقط من طرف :

شليكي،  الزهراء  فاطمة  السيدة 

مواليد  من  الجنسية،   مغر6ية 

25 يونيو 1985 بسيدي بليوط، الدار 

الأعريف  لبطاقة  حاملة  البيضاء، 

ومقيمة في   BJ347681 الوطنية رقم 

روش  العوان،  بن  الز6ير  شارع   247

نوار، الدار البيضاء.

في  القيد  رقم   : القانوني  اإليداع 

 163325 بالر6اط  الأجاري  السجل 

بأاريخ 11 تكأو6ر 2222.
من تجل الألخيص والنشر

62 P

ASUKAY REAL ESTATE

 شركة ذات مسؤولية محدودة

املقر االجأماعي : 134 شارع ابراهيم 

النخعي، إقامة املولد 9، الطابق 

ارر�سي امأداد املعاريف

السجل الأجاري رقم : 317537

تحويل املقر االجأماعي للشركة 
الشركة  مسير  قرار  بمقأ�سى 

تم   ،2222 تغسطس   22 في  املؤرخ 

اإلقرار واملصادقة على ما يلي : 

تم تحويل املقر االجأماعي الحالي 

زنقة تيت باعمران،   37 للشركة من 

134 شارع ابراهيم  الدار البيضاء إلى 

الطابق   ،9 املولد  إقامة  النخعي، 

الدار  املعاريف،  امأداد  ارر�سي، 

البيضاء.

تعديل القانون الداخلي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  الأجارية 

842524 بأاريخ 7 تكأو6ر 2222.

63 P
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STE O’SMART SERVICES
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم وضع  قد  بسال   2222 يوليو   22
تحمل  لشركة  ارسا�سي  القانون 

الخصائص الأالية :
 STE O’SMART  : التسمية 

.SERVICES SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة ذو شريك واحد.
الهدف االجأماعي :

خدمات تحويل ارموا9 ؛
اسأخالص الفواتير ؛

بيع وشراء مسألزمات االلكترونية.
درهم   122.222  : املا9  رتس 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 
122 درهم للحصة الواحدة مقسمة 

كما يلي :
اليزيدي  اللطيف  عبد  السيد 

1222 حصة.
من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

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

ارولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
البحر،  دار   : االجأماعي  املقر 
عمارة 7F رقم 2 مكرر، طريق مهدية.

اللطيف  عبد  السيد   : التسيير 
اليزيدي.

تم اإليداع القانوني بكأابة الضبط 
 لدى املحكمة االبأدائية بسال بأاريخ 
21 سبأمبر 2222 تحت رقم 36755.
64 P

LAKAD
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها : 12.222 درهم
املقر االجأماعي : 9 زاوية شارع الواد 

وزنقة ميدلت، حسان، الر6اط
 السجل الأجاري بالر6اط 

رقم 149633
تفويت حصص اجأماعية

نهاية مدة مهام املسير
تعيين مسير جديد

تغيير النظام ارسا�سي

بأاريخ  رسمي  عقد  بمقأ�سى 
شركة  فوتت   2222 تغسطس   12
مجموع   SAKANE PROJECT
رتسما9  في  تملكها  التي  الحصص 

شركة LAKAD كما يلي :
املفوت لهم :

السيدة خديجة القادري 76 حصة 
اجأماعية ؛

 12 الجنان  السيد محمد حكيم 
حصة اجأماعية ؛

حصة   12 الجنان  السيد حسن 
اجأماعية ؛

املجموع 122 حصة اجأماعية.
بمقأ�سى مداوالت الجمعية العامة 
غير العادية بأاريخ 12 تغسطس 2222، 

تم :
تغيير املادة 7 من النظام ارسا�سي 
والتي  االجأماعي  بالرتسما9  املأعلق 

تعكس الأقسيم الجديد للرتسما9.
اعأماد نظام تسا�سي محين يأالئم 
مع شركة ذات مسؤولية محدودة من 

عدة شركاء.
املسيرة  مهام  مدة  نهاية  تسجيل 

السيدة سمهان مرداوي.
القادري  خديجة  السيدة  تعيين 

كمسيرة وذلك ملدة غير محددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
 القانوني باملحكمة الأجارية بالر6اط في 
11 تكأو6ر 2222 تحت رقم 129473.

من تجل الألخيص والنشر
التسيير

65 P

DIGITIZ
SARL AU 

السجل الأجاري تمارة : 133677
تعديل في الشركة 

في إطار الجمع االسأثنائي لشركة 
بأاريخ  املنعقد   DIGITIZ SARL AU 

9 سبأمبر 2222 تقرر ما يلي : 
ب  بلوك  من  الشركة  مقر  تغيير 
ارو9،  الطابق   7 مكأب   ،6 عمارة 
 2 تمارة إلى إقامة  تامسنا،   ،1 النور 
تبو بكر الصديق،  ساحة   ،12 شقة 

تكدا9، الر6اط.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 
االبأدائية  باملحكمة  الضبط  كأابة 
بأاريخ   9223 رقم  تحت   بأمارة 

4 تكأو6ر 2222.
مقأطف بمثابة إعالن

66 P

شريف إموبليي
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1 - بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ في 
 2222 يناير   6 بأاريخ  الدار البيضاء 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة باملميزات الأالية :
إمو6ليي»  »شريف   : التسمية 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
الغرض : اإلنعاش العقاري.

زنقة عبد   ،45  : االجأماعي  املقر 
شقة  الطابق الثاني،  القادر مفأقر، 

رقم 4، الدار البيضاء.
سنة   99 في  املدة  حددت   : املدة 
ابأداء من الأأسيس النهائي للشركة.

في  حدد   : االجأماعي  الرتسما9 
 1222 إلى  قسمت  درهم   122.222
122 درهم  حصة اجأماعية من فئة 

للواحدة مقسمة كالأالي :
722 حصة  السيد حسن شريف 

اجأماعية ؛
 322 شريف  املصطفى  السيد 

حصة اجأماعية ؛
املجموع 1222 حصة اجأماعية.

السنة االجأماعية : تبأدئ السنة 
يناير من كل  في تو9  املالية للشركة 
نهاية ديسمبر من نفس  عام وتنأهي 

العام.
حسن  السيد  عين   : التسيير 
غير   ملدة  للشركة  كمسير  شريف 

محدودة.
تم بكأابة   : اإليداع القانوني   -  2
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت   2222 فبراير   2 بأاريخ  البيضاء 
الشركة  تقييد  وتم   811251 رقم 
بالسجل الأجاري تحت رقم 532687.

بمثابة مقأطف و6يان
اإلدارة

67 P

زينة برومو

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة  ذات الشريك الواحد

1 - بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ في 

سبأمبر   32 بأاريخ  البيضاء  الدار 

ذات  شركة  تأسيس  تم   2222

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد باملميزات الأالية :

 ZYEENA «التسمية : »زينة برومو

املسؤولية  ذات  شركة   PROMO

املحدودة ذات الشريك الواحد.

الغرض : اإلنعاش العقاري.

زنقة عبد   ،45  : االجأماعي  املقر 

شقة  الطابق الثاني،  القادر مفأقر، 

رقم 4، الدار البيضاء.

سنة   99 في  املدة  حددت   : املدة 

ابأداء من الأأسيس النهائي للشركة.

في  حدد   : االجأماعي  الرتسما9 

 1222 إلى  قسمت  درهم   122.222

122 درهم  حصة اجأماعية من فئة 

للواحدة مقسمة كالأالي :

 1222 النمري  يوسف  السيد 

حصة اجأماعية ؛

املجموع 1222 حصة اجأماعية.

السنة االجأماعية : تبأدئ السنة 

يناير من كل  في تو9  املالية للشركة 

نهاية ديسمبر من نفس  عام وتنأهي 

العام.

يوسف  السيد  عين   : التسيير 

غير   ملدة  للشركة  كمسير  النمري 

محدودة.

تم بكأابة   : اإليداع القانوني   -  2

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بأاريخ 6 تكأو6ر 2222 تحت 

الشركة  تقييد  وتم   842563 رقم 

بالسجل الأجاري تحت رقم 557715.
بمثابة مقأطف و6يان

اإلدارة

68 P
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STE LHFS BATIMENT
SARL AU

الرتسما9 : 122.222 درهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك واحد

بمقأ�سى عقد عرفي بأمارة بأاريخ 
2222، تم وضع القانون  28 سبأمبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
ذات  واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص الأالية :
 LHFS  : االجأماعية  التسمية 

.BATIMENT
الهدف االجأماعي : 

منعش عقاري ؛
مقاو9 في ارشغا9 وتعما9 مخألفة ؛

اسأيراد وتصدير.
 24 تجزئة   : االجأماعي  املقر 
 2 مأجر   7 عمارة   1 سكأور  هكأار، 

مكرر، املسيرة 3، تمارة.
املدة االجأماعية : 99 سنة ابأداء 

من تاريخ تأسيسها.
الرتسما9 االجأماعي : حدد رتسما9 
درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 
موزع على 1222 حصة من فئة 122 

درهم للحصة وزعت كما يلي :
السيد بقاقيل عبد الواحد 1222 

حصة.
السنة االجأماعية : تبدت من فاتح 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
التسيير : تم تعيين السيد بقاقيل 
للشركة  وحيد  كمسير  الواحد  عبد 
على  وكموقع  محدودة  غير  ملدة 

الوثائق البنكية.
تم إيداع السجل الأجاري بمكأب 
بأمارة  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2222 تكأو6ر   11 بأاريخ 

.137429
69 P

STE R.E.C INGENIERIE
 SARL

رقم السجل الأجاري : 162749

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالر6اط  مؤرخ  محضر  بمقأ�سى 

تم وضع   2222 تغسطس   25 بأاريخ 

القوانين ارساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات الأالية :

الهدف :
والأحقيقات  الدراسات  مكأب 

والبحوث ؛
الخبرة والرقابة الأقنية، ومعلومات.

املقر : عمارة رقم 32، شقة رقم 8، 
حسان،  شارع موالي احمد الوكيلي، 

الر6اط.
بما  املا9  رتس  حدد   : املا9  رتس 

قدره 122.222 درهم.
غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

محدودة من طرف :
رضوان الحداوي.

اإليداع القانوني : تم بكأابة الضبط 
بأاريخ  بالر6اط  الأجارية   باملحكمة 
14 سبأمبر 2222 تحت رقم 1288819.
70 P

ائأمانية سوفيكاس ش.م.م
SOFIGAS SARL

رقم 38 إقامة جنان عال9، شارع طارق بن زياد، 
تمارة

مكأب املحاسبة

MONAMETLA
SARL AU

مونمطا9 ش.م.م ش.و
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بأاريخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
تم  حيث  بأمارة،   2222 يوليو   28
لشركة  الأأسي�سي  القانون  وضع 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 
الوحيد ش.م.م ش.و مميزاتها كالأالي :
شركة   : الشكل القانوني للشركة 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد ش.م.م ش.و.
 MONAMETAL SARL : التسمية

AU مونمطا9.
الهدف االجأماعي :

)حديدية  املأالشيات  وشراء  بيع 
قديمة) ؛

اسأيراد املأالشيات ؛
بصفة عامة كل العمليات املالية، 
تو  مباشر  بشكل  املرتبطة  الأجارية 
وكذا  الشركة  بموضوع  مباشر  غير 
تنمية  شأنها  من  التي  العمليات 

الشركة.

حي   ،11 رقم   : االجأماعي  املقر 
الحرفيين 22 هكأار، سكأور 6، تمارة.

مدة الشركة : 99 سنة.
في  حدد   : االجأماعي  الرتسما9 
مبلغ 12.222 درهم مقسمة إلى 122 
للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 
من  كلها  وحررت  اكأأبت  الواحدة 

طرف :
القصراوي  الواحد  عبد  السيد 

122 حصة.
: عبد الواحد القصراوي  التسيير 
غير  ملدة  الشركة  مسير  يعأبر 

محدودة.
من  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 
فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بكأابة  القانوني 
 9242 رقم  تحت  تمارة  االبأدائية 

بأاريخ 6 تكأو6ر 2222.
عن النسخة والنص

ائأمانية الكوادي تيوب وسلمى )سوفيكاس)

71 P

 STE ALAMI DRISS SERVICES
ET COMMERCES

ADSC SARL AU
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
قد   ،2222 فبراير   24 الر6اط بأاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الشريك الوحيد :
 STE ALAMI DRISS  : التسمية 
 SERVICES ET COMMERCES

.ADSC SARL AU
الهدف االجأماعي : 
خدمات مأنوعة ؛
تعما9 مخألفة ؛

والأجارة  والأصدير  االسأيراد 
املأنوعة.

رتسما9 الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.
علمي شاوني ادريس 1222 حصة.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأأسيس النهائي تي من تاريخ وضع 

السجل الأجاري.

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

ارولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
تانسيفت،  زنقة   41  :  املقر 

الطابق 4، تكدا9، الر6اط.
املسير : علمي شاوني ادريس.

 : الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 
.163129

72 P

CHHIWA FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ذات الشريك الوحيد 
بأاريخ  عرفي  عقد    بمقأ�سى 
26 سبأمبر 2222، تم تأسيس شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد خصائصها كالأالي :
.CHHIWA FOOD : 1 - التسمية

- الشكل القانوني : شركة ذات   2
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
3 - الهدف : مطعم.

ابن  شارع   : االجأماعي  املقر   -  4
قطاع بدر العيايدة   237 الهيثم رقم 

سال.
5 - رتسما9 الشركة : 122.222 درهم.
السيد راجي الأازي 1222 حصة.

6 - املدة : 99 سنة.
7 - التسيير: تم تعيين السيد راجي 
الأازي الحامل لبطاقة الوطنية رقم 
BE598488  مسير للشركة ملدة غير 

محدودة.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
بسال  االبأدائية  للمحكمة  الأجاري 
رقم  تحت   2222 تكأو6ر   3 بأاريخ 

 .36829
73 P

CAFE CHEZ L’AMI
SARL AU

تبعا لقرار اسأثنائي من الشريك 
 CAFE CHEZ L’AMI الوحيد لشركة
املسؤولية  ذات  شركة   SARL AU
مقرها  وحيد،  بشريك  املحدودة 
 ،17 رقم  املرس  واجهة  االجأماعي 
قلعة السراغنة، قد تم حل الشركة 
املولودي  السيد  املسير  طرف  من 

نصيب وذلك منذ اليوم.
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القانوني  اإليداع  تم  حيث 

باملحكمة االبأدائية لقلعة السراغنة 

رقم  تحت   2222 تكأو6ر   11 يوم 

.2222/418

رقم السجل الأجاري 2167.

74 P

 STE CAFE ET RESTAURANT

EL MORSLI
SARL

تأسيس شركة
2221 وضع  تم بأاريخ فاتح يوليو 

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة باملميزات الأالية :

 STE CAFE ET  : التسمية 

.RESTAURANT EL MORSLI SARL

الهدف :

مقهى ؛

مطعم.

 ،II املقر االجأماعي : رقم 54 نخلة

قلعة السراغنة.

املدة : 99 سنة.

 422.222  : االجأماعي  الرتسما9 

درهم مقسم على 4222 سهم من فئة 

122 درهم موزع كاآلتي :

املرسلي  العزيز  عبد  السيد 

222.222 حصة ؛

 62.222 املرسلي  فهد  السيد 

حصة ؛

 62.222 املرسلي  الحبيب  السيد 

حصة ؛

املرسلي  السادات  تنوار  السيد 

62.222 حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

عبد العزيز املرسلي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوم  السراغنة  لقلعة   االبأدائية 

11 تكأو6ر 2222 تحت رقم 2222/417.

السجل الأجاري : 5457.

75 P

MH2A TRAVAUX
SARL

لشركة  العام  الجمع  لقرار  تبعا 

شركة   «MH2A TRAVAUX SARL«

رتسمالها  املحدودة  املسؤولية  ذات 

سيدي  دوار  ومقرها  درهم   72.222

لغليمي جماعة دزوز، العطاوية قلعة 

مارس   12 بأاريخ  تقرر  السراغنة 

: 2222

حل الشركة.

لحل  كمحل  الشركة  مقر  تعيين 

الشركة.

تعيين السيد عبد العزيز الشاعج 

لحل الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوم السراغنة  لقلعة   االبأدائية 

رقم  تحت   2222 تكأو6ر   6  

415/2222 سجل الأجاري : 1257.

76 P

AFIFI CONSULTING

GOOD HOPE
الشركاء  محضر  لقرار  تبعا 

سبأمبر   16 بأاريخ  بتيفلت  املسجل 

 «GOOD HOPE« لشركة   ،2222

محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 

عنوانها الأجاري : عمارة 79A صادق 

عال9  سيدي  املنزه  حي   2 مخزن   2

العام  قرر الجمع  البحراوي تيفلت، 

ما يلي :
حسون  حمزة  السيد  إعفاء 

تسيير  من  زيطان  حليمة  والسيدة 

الشركة.

توقيف نشاط الشركة.
حسون  حمزة  السيد  تعيين 

مصفي الشركة.

 : النشاط  عن  الأوقف  عنوان 

حي   2 مخزن   2 صادق   79A عمارة 

املنزه سيدي عال9 البحراوي تيفلت.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبأدائية بتيفلت 

تحت رقم   2222 سبأمبر   26 بأاريخ 

486 السجل الأجاري رقم 229.

77 P

STE AFRICSONDAGE
ش.م.م

تفويت حصص
رسمي  محضر  بمقأ�سى 

املسجل  االسأثنائي  العام  للجمع 

لشركة   2222 سبأمبر   19 بأاريخ 

ذات  شركة   «AFRICSONDAGE«
رتسمالها  محدودة،  مسؤولية 

5.622.222 درهم ومقرها االجأماعي 

498 الطابق ارو9 مكأب  عمارة رقم 
االسماعيلية  رياض  تجزئة   4 رقم 

مكناس، تمت املصادقة على ما يلي :

تفويت السيد الصافي احمد   -  1

حصة من فئة   55952 ما مجموعه 

122 درهم للحصة الواحدة مفصلة 

كالأالي :

حصة   22422 يعاد9  ما  تفويت 

122 درهم للحصة الواحدة  من فئة 

للسيد نصير محمد الحامل لبطاقة 

.CD231655 الأعريف الوطنية رقم

حصة   3355 يعاد9  ما  تفويت 

122 درهم للحصة الواحدة  من فئة 

الحامل  املصطفى  احوري  للسيد 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.D368581

العرو�سي  السيدة  تفويت   -  2

سميرة ما مجموعه 52 حصة من فئة 

الواحدة للسيد  درهم للحصة   122

لبطاقة  الحامل  املصطفى  احوري 

.D368581 الأعريف الوطنية رقم

3 - قبو9 اسأقالة السيد الصافي 

احمد ومنحه ابراءا تاما منذ تأسيس 

الشركة إلى يومنا هذا.

سناء  ابرقي  السيدة  تعيين   -  4

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 
للشركة  كمسيرة   DN25272 رقم 

ملدة غير محدودة.

5 - تعديل القانون ارسا�سي.

6 - تم اإليداع القانوني لدى كأابة 

الضبط باملحكمة الأجارية بمكناس 
الأجاري  بالسجل   3575 رقم  تحت 

رقم 49227 بأاريخ 3 تكأو6ر 2222.
بمثابة مقأطف و6يان

78 P

LES DELICES D’ISTANBUL

SARL

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم   ،2222 سبأمبر   14 بأاريخ  بسال 

وضع النظام ارسا�سي للشركة ذات 

املسؤولية املحدودة :

 LES DELICES  : التسمية 

.D’ISTANBUL SARL

سليمة،  إقامة   : االجأماعي  املقر 

موالي  وشارع  الثاني  الحسن  شارع 

سال   ،C3 املحل   ،5 عمارة  رشيد، 

الجديدة.

مشغل   -  1  : االجأماعي  الهدف 

مطعم، 2 - مقاو9 في إدارة العمليات 

الزراعية  تو  الصناعية  تو  الأجارية 

تو  املدنية  الخدمة  لعمليات 

العسكرية، 3 - الأجارة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي تي من تاريخ وضع 

السجل الأجاري.

فاتح  من  تبأدئ   : املالية  السنة 

ديسمبر من كل سنة ما   31 يناير إلى 

تاريخ  من  تبأدئ  ارولى  السنة  عدا 

التسجيل.

رتس املا9 : حدد رتسما9 الشركة 

مقسمة  درهم   122.222 مبلغ  في 

درهم   122 1222 حصة من فئة  إلى 

للحصة الواحدة :

672 حصة للسيد جوريو حسن.

332 حصة للسيدة الرا الرئي�سي.

بنجلون  ثريا  السيدة   : التسيير 

والسيد ازوس اسماعيل.

 : الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

.36849

مكأب  في  القانون  إيداع  تم 

االبأدائية  سال  محكمة  تسجيل 

رقم  تحت   2222 تكأو6ر   5 بأاريخ 

.39761
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NABILA NEGOCE
تأسيس شركة ذ.م.م

 بشريك وحيد
بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ في فاتح 

البيضاء،  بالدار   2222 تغسطس 

لشركة  ارسا�سي  القانون  وضع  تم 

ذ.م.م، ذات املميزات الأالية :

.NABILA NEGOCE : التسمية
زنقة تحمد   13  : املقر االجأماعي 

املجاطي - الدار البيضاء.

واالسأيراد  الأصدير   : الهدف 

والبيع بالجملة.

املدة : 99 سنة من يوم تأسيسها.

االجأماعي  الرتسما9   : الرتسما9 

محدد في مبلغ 122.222 درهم مقسم 

درهم   122 1222 حصة من فئة  إلى 

للمساهم  تمنح  الواحدة  للحصة 

الوحيد السيد لوكيلي عبد العظيم.

التسيير : التسيير مسند إلى لوكيلي 

الجنسية،  مغربي  العظيم،  عبد 

مزداد في سيدي قاسم بأاريخ 14 ماي 

 2 الرحمة  بمدينة  الساكن   ،1994
رقم 795 دار بوعزة الدار البيضاء.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

 13 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

 837369 رقم  تحت   2222 سبأمبر 

املسجلة بالسجل الأجاري تحت رقم 

.555199
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 HASSAN ASAAD IMPORT

EXPORT
SARL AU

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ في   -  I

 2222 سبأمبر   6 بأاريخ  الخميسات 

قد تم تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك واحد :

 HASSAN ASAAD  : التسمية 

.IMPORT EXPORT

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
مقاو9   -  1  : املوضوع االجأماعي 

تعما9 مأنوعة تو مقاو9 بناء.

2 - تاجر.

يقوم  وسيط  تو  تاجر   -  3

باالسأيراد والأصدير.

 12 من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

سبأمبر 2222.
تعاونية   5 الزنقة   24 رقم   : املقر 

النهضة الخميسات.

الرتسما9 : 12.222 درهم مقسمة 

درهم   122 1222 حصة من فئة  إلى 

للحصة الواحدة.

السيد حسن اسعاد   : الحصص 

HASSAN ASAAD : 1222 حصة.

اسعاد  حسن  السيد   : التسيير 

للشركة  كمسير   HASSAN ASAAD

ملدة غير محدودة بشريك وحيد.
السجل الأجاري : رقم 29615.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية   السنة 

31 ديسمبر من كل سنة.

تم اإليداع القانوني للشركة   -  II

بالخميسات  االبأدائية  باملحكمة 

بأاريخ 29 سبأمبر 2222.

81 P

مكأب ارسأاذ احمد همام العفير

موثق بسال

طريق القنيطرة إقامة السعادة، 3 شقة رقم 2 

حي لغرابلية، سال 11222

NORTH RITZ HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد
رتسمالها 12.222 درهم

املقر االجأماعي : طنجة، 29 زنقة 

عمر ابن العاص الطابق الثالث 
رقم 26

بمقأ�سى عقد تلقاه ارسأاذ   -  1

تحمد همام العفير بأاريخ 18 سبأمبر 

مجموع  تفويت  تم  بسال،   2222

خالد  للسيد  اململوكة  الحصص 

اجأماعية  حصة   122 وهي  الشامي 

حصة  لكل  درهم   122 فئة  من 

 NORTH RITZ« املسماة  بالشركة 

مسؤولية  ذات  شركة   «HOUSE

لفائدة  وحيد  شريك  ذات  محدودة 

السيد عبد العالي ناصر.

العام  الجمع  بمقأ�سى   -  2

االسأثنائي املنعقد بأاريخ 18 سبأمبر 

قبل السيد عبد العالي  2222 بسال، 

اململوكة  الحصص  مجموع  ناصر 

للسيد خالد الشامي وهي 122 حصة 

لكل  درهم   122 فئة  من  اجأماعية 

الشامي  خالد  السيد  وقرر  حصة 

وحيد  كمسير  مهامه  من  االسأقالة 

محدودة  مسؤولية  ذات  للشركة 

 NORTH« ذات شريك وحيد املسماة

.«RITZ HOUSE

العام  الجمع  بمقأ�سى   -  3

االسأثنائي املنعقد بأاريخ 18 سبأمبر 

السيد عبد  تعيين  تم  بسال،   2222

للشركة  جديد  مسير  ناصر  العالي 

ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 

 NORTH RITZ« املسماة  وحيد 

.«HOUSE

العام  الجمع  بمقأ�سى   -  4

يونيو   27 بأاريخ  االسأثنائي املنعقد 

قرر مساهم الشركة  في سال،   2222

ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 

 NORTH RITZ« املسماة  وحيد 

جديدة  صيغة  اعأماد   «HOUSE

للقانون ارسا�سي.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -  5

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

2222 تحت  6 تكأو6ر  بطنجة بأاريخ 
رقم 11298.

82 P

CABINET CONSEIL D’EXPERTS 

شركة محدودة املسؤولية ذات الشريك الوحيد
رتسما9 522.222 درهم

1 - شارع الشهيد ضياء الرحمان قطاع 1 بلوك 

ج السوي�سي - الر6اط

ZAEER F&B
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رتسما9 122.222 درهم

137 - شارع محمد السادس 

السوي�سي - الر6اط

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

 ،2222 سبأمبر   22 بأاريخ  للشركة 

تقرر ما يلي :

تفويض لنقل ارسهم االجأماعية :

 342 بنقل  العام  االجأماع  يأذن 

سهما كان يملكها سابقا السيد محمد 

 INVEST شركة  لفائدة   حوانتي 

الأجاري  السجل  ذات   ،HOLDING

السيد  يمثلها  والتي   ،96341 رقم 

تحمد كرفاتي.

الجمع  وافق   : املسير  اسأقالة 

محمد  السيد  اسأقالة  على  العام 

حوانتي من منصبه كمدير بالتشارك 

بداية من الأاريخ 22 سبأمبر 2222.

تعديل   : تعديل النظام ارسا�سي 

املادة 6 و 12 و 7 من النظام ارسا�سي 

على النحو الأالي :

املادة 6 : قدم الشركاء املساهمات 

الأالية :

 INVEST HOLDING : شركة 

99.922 درهم.

السيد احمد كرفاتي : 122 درهم.

املبلغ اإلجمالي : 122.222 درهم.

: حدد  رتسما9 الشركة   :  7 املادة 

على  مقسوما  درهم   122.222 في 

 122 حصة اجأماعية بقيمة   1222

مدفوع  درهم لكل حصة اجأماعية، 

بما  للشركاء  ومخصص  بالكامل 

يتناسب مع مساهماتهم، تي :

 INVEST HOLDING : شركة 

999 حصة اجأماعية.

حصة   1  : كرفاتي  احمد  السيد 

اجأماعية.

تسير   : سلطة املسير   :  12 املادة 

احمد  السيد  طرف  من  الشركة 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  كرفاتي 

رقم F273649 دون قيد في الزمن او 

الصالحيات.

تحديث النظام ارسا�سي.

الوكالة للقيام باإلجراءات.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة الأجارية بالر6اط 

رقم  تحت   2222 تكأو6ر   7 بأاريخ 

.129461
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CABINET CONSEIL D’EXPERTS

شركة محدودة املسؤولية

 ذات الشريك الوحيد

رتسما9 522.222 درهم

1 - شارع الشهيد ضياء الرحمان قطاع 1 

بلوك ج السوي�سي - الر6اط

RABAT SUMMER SCHOOL
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

ذات رتسما9 12.222 درهم

15 شارع اربطا9 شقة 4، تكدا9 - 

الر6اط

العام  الجمع  مداولة  بمقأ�سى 

االسأثنائي للشركة بأاريخ 22 سبأمبر 

2222، تقرر ما يلي :

الأصفية املبكرة للشركة.

تحديد  للأصفية،  منفذ  تعيين 

صالحياته، تحديد مقر الأصفية :

تعيين السيدة إخالص الصنهاجي 

القانونية  املمثلة  بصفتها  عمور 

 RABAT SUMMER« لشركة 

للأصفية وتمنح  منفذة   «SCHOOL

القيام  تجل  من  الصالحيات  كامل 

بأصفية الشركة.

 15 في  الأصفية  مقر  تحديد  تم 

 - تكدا9   ،4 شقة  اربطا9  شارع 

الر6اط. 

الوكالة للقيام باإلجراءات.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة الأجارية بالر6اط 

رقم  تحت   2222 تكأو6ر   11 بأاريخ 

.129481
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HAFIDI INCENDIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رتسما9 الشركة : 122.222 درهم

32، شقة 8، زنقة تحمد لوكيلي 

حسان الر6اط

يوم  حرر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

12 سبأمبر 2222 بالر6اط تم تأسيس 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص الأالية :

.HAFIDI INCENDIE : التسمية
مواد  جميع  وشراء  بيع   : الهدف 

وآالت إطفاء الحرائق.
بيع وشراء وإصالح وتركيب جميع 

مواد وآالت الأبريد والتهوية.
جميع ارشغا9 املخألفة املأدخلة 

في البناء.
نقل البضائع والحاويات.

رتسما9 الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 
درهم للحصة الواحدة لفائدة   122

الشركاء اآلتية تسماؤهم :
 522  : حفيظي  هللا  عبد  السيد 

حصة.
 522  : حفيظي  رشيد  السيد 

حصة.
 ،8 شقة   ،32  : االجأماعي  املقر 

شارع تحمد لوكيلي حسان الر6اط.
التسيير : عبد هللا حفيظي.

املدة : مدة الشركة 99 سنة.
الأجاري  بالسجل  سجلت 
تحت  بالر6اط  الأجارية  باملحكمة 
وتم اإليداع القانوني   ،163285 رقم 
تكأو6ر   6 بأاريخ  املحكمة  بنفس 

2222 تحت رقم 129446.
بمثابة مقأطف و6يان

85 P

 MA TECHINNOV
ENGINEERING

بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
بشريك وحيد والتي تحمل  محدودة  

الخصائص الأالية :
 MA TECHINNOV«  : التسمية 

     .«ENGINEERING
 SARL A.U   :   الصيغة  القانونية

الهدف االجأماعي :
مصمم البرنامج الأحليلي.
تاجر معدات الكمبيوتر.

تصديرواسأيراد.
درهم   12.222  : رتسما9 الشركـة 
مقسمة إلى 122 حصة من فئة 122 
بين  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل الأالي :

السيد امين مشخشخ 122 حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي تي من تاريخ وضع 

السجل الأجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ارولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

شارع تنوا9   23  : املقر االجأماعي 

إقامة فلوري 11 مكأب رقم 4 ميموزة 

القنيطرة.

املسير: امين مشخشخ.

رقم السجل الأجاري : 66879 
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 ISMAILI GREEN FOOD

FILAHA
SARL

شركة محدودة املسؤولية

رتسمالها : 622.222 درهم

مقرها : رقم 26 سوق الحبوب 

مكناس

العام  الجمع  محضر  بموجب 

تكأو6ر   7 يوم  املنعقد  االسأثنائي 

2222 تقرر ما يلي :

محمد  االسماعيلي  السيد  بيع 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

حصة   2242 باع   ،D24522 رقم 

درهم للحصة الواحدة،   122 بقيمة 

للسيد بوعياد محمد الحامل لبطاقة 

 C516292 رقم  الوطنية  الأعريف 

بقيمة إجمالية 224.222 درهم.

 622.222 تصبح رتسما9 الشركة 

درهم مقسم كالأالي :

 4222 محمد  بوعياد  السيد 

حصة.

 1822 صادق  بوعياد  السيد 

حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   5 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2222 تحت رقم 3623.

87 P

STE HUILE D’OULIVE

AL BIKR 
S.A.R.L

رتسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجأماعي : رقم 147

شارع 1 توال9 مكناس

في املؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

 32 سبأمبر 2222 بمكناس تأسست 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

مميزاتها كاآلتي :

 STE HUILE  : التسمية 

.D’OULIVE AL BIKR

الرتسما9 : 122.222 درهم.

هباج  الحسين  السيد   : الشركاء 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
.D472651 رقم

القباج  عمر  املهدي  السيد 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
.D926618 رقم

ممثلها  هباج  مالك  اآلنسة 

هباج  الحسين  السيد  القانوني  

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
.D472651 رقم

القانوني  ممثلها  هباج  نور  غيثة 

السيد الحسين هباج الحامل لبطاقة 

.D472651 الأعريف الوطنية رقم

ممثلها  هباج  نور  هبة  اآلنسة 

هباج  الحسين  السيد  القانوني 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
.D472651 رقم

املقر االجأماعي : رقم 147 شارع 1 

توال9 مكناس.

اسأغال9   : االجأماعي  الهدف 

فالحي.

سنة   99 في  املدة  حددت   : املدة 

تبأدئ من تاريخ التسجيل في السجل 

الأجاري.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد الحسين هباج الحامل لبطاقة 

 D472651 رقم  الوطنية  الأعريف 

ثالث  ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

بمحض  للأجديد  قابلة  سنوات 

إرادتها.
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القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

بأاريخ بمكناس  الأجارية   باملحكمة 

 6 تكأو6ر 2222 تحت رقم 3662.

رقم السجل الأجاري : 57353.

88 P

 STE L’ ARCADE PHOTO -

AUDIO - VIDIO

SARL

الأصفية النهائية للشركة

العام  الجمع  إثر  على   : توال 

االسأثنائي املنعقد يوم 25 تغسطس 

 L’ ARCADE« لشركة   ،2222

PHOTO - AUDIO - VIDIO» شركة 

رتسمالها  ذات املسؤولية املحدودة، 

االجأماعي  ومقرها  درهم   922.222

تجزئة النور   A2 بلوك   3 بفاس رقم 

عين  طريق  الخطيب  ابن  شارع 

مسجلة بالسجل الأجاري  الشقف، 

بفاس تحت رقم 31151.

لفسخ  تبعا  بأنه  الأذكير  تم 

يونيو   22 الشركة املسبق بقرار يوم 

تم تعيين  2222، من تجل تصفيتها، 

كمصفي  محمد  همادي  السيد 

للشركة. وتقرر ما يلي :

املصادقة على حسابات الأصفية.

قفل الأصفية.

الشركة  مصفي  طرف  إخالء 

وتبرئة ذمأه.

تصفية  إغالق  إقرار  وهكذا 

 L’ ARCADE PHOTO« الشركة 

نهائيا   - AUDIO - VIDIO« SARL

بأاريخ 25 تغسطس 2222.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

بفاس يوم 4 تكأو6ر 2222 تحت رقم 

.4267/222
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ESSAHLIA SAKANE
SARL

رتسما9 الشركة 122.222 درهم

ت2 محل 6 تجزئة رياض الزيأون 

مكناس

بمقأ�سى عقد عرفي املبرم بأاريخ 

2222 تم تأسيس شركة  22 سبأمبر 

محدودة ذات الخصائص الأالية :

 ESSAHLIA SAKANE  : التسمية 

.SARL

تشغا9   : االجأماعي  الهدف 

مخألفة + منعش عقاري.

املقر االجأماعي : ت2 محل 6 تجزئة 

رياض الزيأون مكناس.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

تأسيسها  تاريخ  من  ابأداء  سنة   99

الأمديد حالة  عدا  ما   النهائي، 

 تو الفسخ السابق لألوان.

السنة  تبأدئ   : املالية  السنة 

في وتنأهي  يناير،  فاتح  من   املالية 

 31 ديسمبر من كل سنة.

مبلغ  في  محدد   : الرتسما9 

 1.222 إلى  مقسم  درهم   122.222

122 درهم  حصة اجأماعية من فئة 

للحصة تم تسديد قيمتها كالأالي :

 : حصة   422  : بنسا�سي  محمد 

42.222 درهم.

 : حصة   422  : االنصاري  محمد 

42.222 درهم.

 : حصة   222  : االنصاري  تناس 

22.222 درهم.

املجموع : 1222 حصة : 122.222 

درهم.

القانون  بمقأ�سى   : التسيير 

ارسا�سي املشار تعاله، عين السيدين 

االنصاري  واناس  بنسا�سي  محمد 

مسيرين للشركة ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لالستثمار  الجهوي  باملركز  القانوني 

بمكناس 32 سبأمبر 2222 واملسجلة 

بالسجل الأجاري رقم 57367.

90 P

SOCIETE PROTECT EYES
SARL AU

منعقد  عام  جمع  بموجب  قرر 
بأاريخ 2 يونيو 2222 بأكادير ما يلي :

إقالة السيدة كبور   : إقالة مسير 
الأعريف  بطاقة  صاحبة  غزالن 
منصبها  من   JK14988 الوطنية 

كمسير الشركة.
تعيين املسيرة :

حليمي  ثورية  السيدة  تعيين 
صاحبة بطاقة الأعريف الوطنية رقم  

QB19251 املسيرة وحيد للشركة.
تن  الشركة  قررت   : االمضاء 
ثورية  السيدة   : الوحيدة  اإلمضا 
الأعريف  بطاقة  صاحبة  حليمي 

.QB19251 الوطنية
القانون ارسا�سي للشركة :

تم إيداع القانوني بكأابة الضبط 
بأاريخ  بأنزكان  االبأدائية  باملحكمة 
فاتح سبأمبر 2222 تحت رقم 1692 

السجل الأجاري تحت رقم 14593.
91 P

اكاكونأا

رقم 26 عمارة املسأقبل شارع ابن العربي

الحي الصناعي، تكادير

 SOCIETE AMCROPS
CONSULTING

SARL AU
حل قبل اروان

غير  العام  الجمع  بموجب  قرر 
فبراير   12 بأاريخ  املنعقد  العادي 

2221، ما يلي :
 STE AMCROPS حل قبل اروان

.CONSULTING SARL AU
الشركة  حساب  لأصفية  تعيين 

السيد الفنان هشام.
الذي  الأصفية  مقر  تعيين 
رقم  الشركة  حساب  فيه  سيصفى 
تيليال  تاكمات حي  مكرر شارع   122

تيكيوين تكادير.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2221 مارس   12 بأاريخ 

رقم  الأجاري  السجل   98699

.42581

92 P

اكاكونأا

رقم 26 عمارة املسأقبل شارع ابن العربي

الحي الصناعي، تكادير

SOCIETE FAFALIE
SARL

املنعقد  عام  جمع  بموجب  قرر 

تأسيس   ،2222 يوليو   19 بأاريخ 

شركة ذات الخصائص الأالية :

.FAFALIE SARL : التسمية

ارمير  شارع   : االجأماعي  املقر 

 1 السعادة  عمارة  هللا  عبد  موالي 

 2 السعادة  وعمارة   32 رقم  مأجر 

مأجر رقم 32 تكادير.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تسجيلها في السجل الأجاري.

الهدف : صالون حالقة.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  رتسما9 

 1.222 إلى  درهم مقسمة   122.222

للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 

الواحدة حررت كاملة.

: الشركة تسير من طرف  التسيير 

السيدة سعيدة تومها.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2222 تكأو6ر   4 بأاريخ 

رقم  الأجاري  السجل   118694

.53277

93 P

MEH COSMETICS
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة من شريك وحيد 
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تأسيس  تم   ،2222 4 تغسطس 

من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك وحيد مميزاتها كالأالي :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة من شريك وحيد.

.MEH COSMETICS : التسمية

غرض   : االجأماعي  الغرض 

الشركة في كل من املغرب والخارج :

جميع  وتجارة  وتصدير  اسأيراد 

مواد الأجميل.
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العمليات  جميع  عام،  وبشكل 

الصناعية، املالية، الأجارية املنقولة 

وغير املنقولة والتي قد تكون مرتبطة، 

بشكل مباشر تو غير مباشر بالغرض 

بأغراض  تو  للشركة،  االجأماعي 

تو مرتبطة من شأنها تطوير  مماثلة 

نشاط الشركة.

املقر االجأماعي : 15 شارع اربطا9 

شقة 4 تكدا9 - الر6اط.

املدة : 99 عاما ابأداء من تسجيل 

الشركة في السجل الأجاري.

السنة املالية : تبأدئ في فاتح يناير 

وتنأهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

يأحدد   : االجأماعي  الرتسما9 

مائة  مبلغ  في  االجأماعي  الرتسما9 

تلف درهم 122.222 درهم، مقسمة 

اجأماعية   1222 حصة  تلف  إلى 

للحصة  درهم   122 مائة  بقيمة 

ومحررة  كليا  مسجلة  الواحدة، 

السيد  الوحيد  للشريك  ومخصصة 

املهدي الهزاط.

كمسير  تعيين  تم   : التسيير 

السيد  محدودة  غير  وملدة  للشركة 

املهدي الهزاط.
الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

الر6اط : 163261.
من تجل الألخيص والنشر

التسيير

94 P

GS VICTORIA PRIVEE
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DHS

 SIEGE SOCIAL : LOTISSEMENT

 HOUDA N°13 EL BASSATINE

MEKNES

تأسيس شركة 
تم إنجاز القانون ارسا�سي بأاريخ 

لأأسيس  بمكناس   2222 ماي   16

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات الأالية :

 GS VICTORIA  : التسمية 

.PRIVEE SARL

النشاط : 

اإلدارة الأجارية.

إدارة املدارس الخاصة.

تجزئة هدى رقم   : املقر الرئي�سي 

13 البساتين مكناس.
رتسما9  حدد   : الشركة  رتسما9 

 122.222.22 مبلغ  في  الشركة 

 ، سهم   1222 ب  موزعة  درهم، 

122.22 درههم لكل سهم موزعة على 

املساهمين بالشكل الأالي :

باقدوري  العزيز  عبد  السيد 

 522 يعاد9  ما  درهم   52.222.22

سهم.

 52.222.22 زيان  يوسف  السيد 

درهم ما يعاد9 522 سهم.

املدة : حددت املدة في 99 سنة.

الشركة  ويدير  يسير   : التسيير 

السيد عبد العزيز باقدوري.

سألتزم الشركة بالأوقيع املشترك 

العزيز  عبد  السيد  املسير  بين 

باقدوري والسيد يوسف زيان.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

رقم  تحت  مكناس  ملدينة  الأجاري 

.57421

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

تكأو6ر   12 الأجارية بمكناس بأاريخ 

2222 تحت رقم 3721.

95 P

MOUYASMANA
شركة ذات مسؤولية محدودة
رتسمالها : 22.222.22 درهم

املقر اإلجأماعي :شارع بئر انزران 

وزنقة ليبيا، إقامة روموندي 

A الطابق 2، مكأب رقم 29، 

الدارالبيضاء

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقأ�سى عقد عرفي بأاريخ 4 تبريل 

ارسا�سي  القانون  إنجاز  تم   2222

لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد مميزاها كالأالي :

 MOUYASMANA  : التسمية 

شركة ذات مسؤولية محدودة.

الهدف : 

تأجير وتشغيل العقارات اململوكة 

تو  املؤجرة.

انزران  بئر  :شارع  الرئي�سي  املقر 

وزنقة ليبيا، إقامة روموندي A الطابق 

2، مكأب رقم 29، الدارالبيضاء.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تقييدها بالسجل الأجاري.
 22.222.22  : الشركة  رتسما9 

ذات  حصة   222 إلى  مقسمة  درهم 

درهم   122 فئة  من  إسمية  قيمة 

اكأأابها  تم  الواحدة،  للحصة 

وتحريرها بأكملها.

الشركاء :

مغر6ية  لحلو،  ماريا  السيدة 
الأازي  بالد  بالدارالبيضاء،  مقيمة 
شارع   19 الرقم   ،7 زنقة  امليلودي، 

الوطنية  للبطاقة  حاملة  بانوراميك 

.B383212 للأعريف عدد

بناني،  عفريت  مونيا  السيدة 

تجزئة  مال9،  ببني  مقيمة  مغر6ية 
حاملة   ،7 زنقة   ،76 رقم  مبروكة 

عدد  للأعريف  الوطنية  للبطاقة 

.BK81176

بناني،  عفريت  ياسين  السيد 

بالد  بالدارالبيضاء،  مقيم  مغربي 
 49 الرقم   ،7 زنقة  الأازي امليلودي، 

للبطاقة  حامل  بانوراميك  شارع 

.BK96542 الوطنية للأعريف عدد

بناني،  عفريت  تسمرة  السيدة 

 6 بالدارالبيضاء،  مغر6ية،مقيمة 
حاملة  الوازيس  حي  كومبو  زنقة 

عدد  للأعريف  الوطنية  للبطاقة 

.BK137658

بناني،  عفريت  منامة  السيدة 

تجزئة  مال9،  ببني  مقيمة  مغر6ية 
للبطاقة  حاملة   ،28 رقم  ر�سى 

.BK162722 الوطنية للأعريف عدد

بناني،  عفريت  ابراهيم  السيد 
زنقة   6 مغربي مقيم بالدارالبيضاء، 

للبطاقة  حامل  بولو،  حي  إريمانث، 

.BK238529 الوطنية للأعريف عدد

تو  مديرا  الشرك  يدير   : اإلدارة 

تو  بينهم  من  الشركاء  يخأارهم  تكثر 

من خارجهم، تما اآلن فقد تم تعيين 

مديرا  بناني  عفريت  ياسر  السيد 

للشركة لفترة غير محدودة.

النصاب  خصم  بع   : ارر6اح 

من  الضرورية  املبالغ  من  القانوني 

القانوني،  اإلحأياط  تكوين  تجل 

سيوزع الباقي حسب نسب الحصص 

املأوفرة لدى كل شريك.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ بالدارالبيضاء   الأجارية 

عدد  تحت   2222 سبأمبر   23  

.838765

السجل  في  الشركة  تقييد  تم 

عدد  تحت  بالدارالبيضاء  الأجاري 

.556325
من تجل اإلسأخالص والنشر

96 P

UDI AFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رتسمالها : 122.222.22 درهم

املقر اإلجأماعي : تما9 5 املسيرة 
رقم 669 الطابق 1 يعقوب املنصور 

الر6اط

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

في  ومسجل   2222 يونيو  بأاريخ17 

تم   ،2222 يوليو   22 بأاريخ  الر6اط 

الخصائص  تحمل  شركة  تأسيس 

الأالية:

.UDI AFRICA : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف اإلجأماعي :

 إدارة وتنظيم ارحداث.
 122.222.22  : الشركة  رتسما9 

1222 حصة من  إلى  درهم مقسمة 

فئة 122.22 درهم للحصة الواحدة.

الشركاء :

 522 توماس  إيدوكس  السيد 

حصة من فئة 122.22 درهم.

اإلدري�سي  شفيق  إيمان  السيدة 

522 حصة من فئة 122.22 درهم.
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من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس  النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما  سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى 

تاريخ  من  تبأدئ  ارولى  السنة  عدا 

التسجيل إلى 31 ديسمبر .

املسيرة   5 املقر اإلجأماعي : تما9 
يعقوب املنصور   1 الطابق   669 رقم 

الر6اط.

تعيين السيد إيدوكس   : التسيير 

شفيق  إيمان  والسيدة  توماس 

اإلدري�سي كمسيرين للشركة ملدة غير 

محدودة.

بكأابة   : القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ بالر6اط  الأجارية   املحكمة 

 29 يوليو 2222 تحت رقم 161887.

97 P

FMI NABIH AGRICOLE
SARL AU

رتسمالها : 122.222 درهم

وعنوان مقرها اإلجأماعي : حي 

السالم رقم 1278 الداخلة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

18463

تعديالت قانونية
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

القرارات  اتخاد  تم   2222 ماي   26  

الأالية:

إجأماعية  حصة   522 تفويت 

من طرف السيد هشام نبيه لفائدة 

 SOFRUCE SAS DE DROIT شركة 

.FRANCAIS

يصبح  الجديد  الشريك  و6قبو9 

توزيع الحصص كالأالي :

السيد هشام نبيه 522 حصة.

 522  SOFRUCE SAS شركة 

حصة.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة.

وتبعا لذلك تم تعديل البنود 1 و6 

و7 و6الأالي تم تحيين القانون النظام 

ارسا�سي.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 
اإلبأدائية بالداخلة بأاريخ 11 تكأو6ر 

222 تحت رقم 2222/1621.
98 P

TRANS AL FARAOULA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رتس مالها : 122.222.22 درهم

R.C : 52021
ملخص محضر الجمع العام 

اإلسأثنائي للشركة
اإلسأثنائي  العام  الجمع  إطار  في 
TRANS AL FARAOULA لشركة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
فاتح  بأاريخ  املنعقد  وحيد  بشريك 
شقة   2 الكائنة زنقة   2221 ديسمبر 
2 املالح 32-36 القنيطرة تداو9  رقم 
ما   على  باإلجماع  الشركة  مساهموا 

يلي :
قراءة تقرير التسيير الذي قام به 

املسير.
سابقا  بصفة  الشركة  تصفية 

روانها.
افريحة  علم  السيد  تعيين 
وتحديد  الأصفية  عن  املسؤو9 
مقرها بزنقة 2 شقة رقم 2 املالح -36

32 القنيطرة.
 تم اإليداع القانوني : للشركة لدى 
اإلبأدائية  باملحكمة  الضبط  كأابة 
بالقنيطرة في 3 يناير 2222 تحت رقم 

.89871
99 P

HDMR MEDIC
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد 
رتسمالها : 122.222 درهم

مقرها اإلجأماعي : تجزئة السالمة 
4 بلوك ه عمارة 33 رقم س 3 

القنيطرة
تأسيس الشركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
سبأمبر   17 بأاريخ  بالقنيطرة 
ارسا�سي  القانون  حرر   ،2222
تحمل  املسؤولية  محدودة  لشركة 

املواصفات الأالية :

 HDMR MEDIC   : التسمية 
.SARL A.U

الهدف :هدف الشركة :
بيع منأوجات الصيدلية.

تجزئة السالمة   : املقر اإلجأماعي 
 3 س  رقم   33 عمارة  ه  بلوك   4

القنيطرة .
املدة : 99 سنة.

: حدد رتس  رتس املا9 اإلجأماعي 
درهم موزع   122.222 املا9 في مبلغ 
درهم   122 حصة بقيمة   1222 على 
للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء 

عل الشكل الأالي :
 1222 حنان  بوحميد  السيدة 

حصة.
املجموع : 1222 حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 
بوحميد  السيدة  الوحيدة  املسيرة 

حنان.
إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 ديسمبر.
إلنشاء   %5 تقأطع   : الحصص 
ويخصص  القانوني  االحأياطي  املا9 

الفائض حسب قرار الشركاء.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
الأجاري بالقنيطرة بأاريخ 28 سبأمبر 

2222 تحت رقم 66697.
100 P

 TRANSACTIONS
IMMOBILIERES LOUMES
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رتسمالها : 122.222.22 درهم

املقر اإلجأماعي : 47 زنقة عمر بن 
العاص إقامة إسماعيل مكأب رقم 

4 القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالقنيطرة تم وضع  القانون ارسا�سي 
بشريك  املسؤولية  محدودة  لشركة 

وحيد ذات املواصفات الأالية :
 TRANSACTIONS  : التسمية 
 IMMOBILIERES LOUMES SARL

.AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
زنقة عمر   47  : املقر اإلجأماعي : 

مكأب  اسماعيل  إقامة  العاص  بن 
رقم 4 القنيطرة.

موضع الشركة : 

مكأب  اإلرشادات من تجل بيع تو 

كراء املمألكات.
رتسما9  حدد   : الشركة  رتسما9 

درهم   122.222.22 الشركة في مبلغ 

إجأماعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   122 بقيمة 

بكاملها، مكأتبة وموزعة على الشركاء 

كالأالي :

 1222 لومس  العلي  عبد  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة .

عبد  السيد  إلى  تسند   : التسيير 

العلي لومس.
الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 

باملحكمة اإلبأدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 66795 بأاريخ 4 تكأو6ر 2222.
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KSF CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رتسمالها : 122.222.22 درهم

املقر اإلجأماعي : 59 إقامة موالي 

عبد العزيز، شارع موالي عبد العزيز 
رقم 4  القنيطرة

تأسيس الشركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بالقنيطرة تم وضع  القانون ارسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

الأالية :

 KSF  : التسمية 

.CONSTRUCTION SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر اإلجأماعي : : 59 إقامة موالي 

عبد العزيز، شارع موالي عبد العزيز 
رقم 4 القنيطرة.



19671 الجريدة الرسميةعدد 5739 - 29 ر6يع ارو9 1444 )26 تكأو6ر 2222) 

موضع الشركة : 
اإلنعاش العقاري.

رتسما9  حدد   : الشركة  رتسما9 
درهم   122.222.22 الشركة في مبلغ 
إجأماعية  حصة   1222 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   122 بقيمة 
بكاملها، مكأتبة وموزعة على الشركاء 

كالأالي :
القر�سي  خليل  محمد  السيد 

1222 حصة.
املدة : 99 سنة .

تسند إلى السيد محمد   : التسيير 
خليل القر�سي.

الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 
باملحكمة اإلبأدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 66873 بأاريخ 11 تكأو6ر 2222.
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GROUPE SIFER MAROC
شركة محدودة املسؤولية
رتسمالها : 122.222 درهم

مقرها اإلجأماعي : 26 زاوية شارع 
 E غاندي وتبو بكر الصديق عمارة

مكأب 1 القنيطرة
تأسيس الشركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
 2222 سبأمبر   21 بالقنيطرة بأاريخ 
لشركة  ارسا�سي  القانون  حرر  
محدودة املسؤولية تحمل املواصفات 

الأالية :
 GROUPE SIFER  : التسمية 

.MAROC SARL AU
الهدف :

اسأغال9 املقالع.
بيع جميع تنواع مواد البناء.

مقاو9 في نقل البضائع.
26 زاوية شارع   :  : املقر اإلجأماعي 
 E عمارة  الصديق  بكر  وتبو  غاندي 

مكأب 1 القنيطرة.
املدة : 99 سنة .

حدد   : اإلجأماعي  املا9  رتسما9 
درهم   122.222 مبلغ  في  املا9  رتس 
 122 1222 حصة بقيمة  موزع على 
بين  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل الأالي :

السيد سفر نبيل 472 حصة.

السيد ياسين جما9 252 حصة.

 282 الكريم  عبد  الهادي  السيد 

حصة.

املجموع : 1222 حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 

املسير:

السيد سفر نبيل.

السيد ياسين جما9.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

إلنشاء   5% تقأطع   : الحصص 

املا9 اإلحأياطي االقانوني ويخصص 

الفائض حسب قرار الشركاء.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

الأجاري بالقنيطرة بأاريخ 11 تكأو6ر 

2222 تحت رقم 66869.
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PRO-JEKT BUILDING
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 2222 سبأمبر   28 بالقنيطرة بأاريخ 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص  تحمل  والتي  محدودة 

الأالية :

بروجيكت  شركة   : التسمية 

بوليدينك.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

املقر اإلجأماعي : : 59 شارع موالي 
عبد العزيز، رقم 4 القنيطرة.

الهدف اإلجأماعي : 

منعش عقاري.

تشغا9 عامة وتشغا9 البناء.

العمليات  كل  عامة  و6صفة 

لها  التي  واملالية  والعقارية  الأجارية 

من  والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس  النهائي.

نزار  السيد  إلى  تسند   : التسيير 

بندي.

فاتح  من  تبأدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة ما 

تاريخ  من  تبأدئ  ارولى  السنة  عدا 

التسجيل .
مبلغ  في  حدد   : املا9  رتس 

122.222.22 درهم مقسم إلى 1222 

 122.22 بقيمة  إجأماعية  حصة 

درهم للواحدة.

بالسجل  الأقييد  تم   : الأقييد 

اإلبأدائية  املحكمة  لدى  الأجاري 

 2222 تكأو6ر   11 بأاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 66877.
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إئأمانية تبعقيل

زنقة جبل تازكة عمارة 12 مكأب 1 تكدا9 

الر6اط

الهاتف : 237.77.98.93

 AL FAYZA POUR

 TRANSACTIONS

IMMOBILIERE
SARL AU

RC . 91177/RABAT

حل شركة
القرار   محضر  بمقأ�سى 

بأاريخ  الوحيد  للشريك  اإلسأثنائي 

22 ديسمبر 2221 تقرر حل الشركة 

ووضعها في الأصفية الودية.

تم تعيين املصفي السيدة عزيزة 

الفقير املزدادة في فاتح تكأو6ر 1959 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 
 4 بعمارة  والقاطنة  ي99713  رقم 
زنقة ملوية شقة 4 تكدا9 الر6اط مع 

لأصفية  الصالحيات  بكامل  تمأعها 

الشركة.

املقر  في  الأصفية  مقر  حدد 
زنقة   4 بعمارة  للشركة  اإلجأماعي 

ملوية شقة 4 تكدا9 الر6اط .

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

الأجاري للمحكمة الأجارية بالر6اط 

تحت رقم 129522 بأاريخ 12 تكأو6ر 

.2222
للخالصة والنشر
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شركة ج. ف .م. غ  
  SOCIETE  GFMR

الرتسما9 اإلجأماعي:  122.222.22 

درهم

املقر اإلجأماعي : طريق فاس كلمتر 

15 دوار اوالد علي جماعة الويدان 

البور ، مراكش 

1 - بمقأ�سى  العقد العرفي بأاريخ 

بمراكش تمت  فاتح تغسطس2222 

ارسا�سي  القانون  على  املصادقة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

ذات الخصائص الأالية :

شركة   : اإلجأماعي  اللقب 

. SOCIETE « GFMR « ج.ف.م.غ

الشركة   : القانونية  الصفة 

لشريك  املحدودة  املسؤولية   ذات 

وحيد. 

املقر اإلجأماعي : طريق فاس كلمتر 

الويدان  علي جماعة  اوالد  دوار   15

البور ، مراكش.    

 املــــــــــــــــدة :  99 سنة 

الهدف اإلجأماعي : 

 Administrateur مدير عقارات   

.de biens

 : اإلجأماعي  الرتسما9 

122.222,22 درهم مـوزعـة إلى 1222  

  122,22 حـصة إجأماعية من فئـة  

للشريك  مسندة  للواحدة  درهم  

الوحيد على النحو الأالي:

الوزاني      الشاهد  فؤاد  السيد   -

1222حصة إجأماعية.

التسيير : تسير الشركة  من  طرف 

الشريك الوحيد السيد فؤاد الشاهد 

الوزاني ملدة غير محدودة  بأكبر عدد 

من الصالحيات. 

القانوني بكأابة  تم اإليداع   -  2  

الضبط للمحكمة الأجارية بمراكش 

وذلك بأاريخ   26 سبأمبر2222 تحت  

رقم اإليداع   139715.

الأجاري  بالسجل  تقييدها  وتم 

تحت رقم 129185.
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شركة ر ل ليكسيري ماناجمونت 
 SOCIETE  RL LUXURY

  MANAGEMENT

الرتسما9 اإلجأماعي : درهم مئة 

االف درهم 122.222.22

املقر اإلجأماعي : طريق فاس كلم 11 

دوار املحمدية جماعة الويدان البور  

مراكش 

العرفي  العقد  بمقأ�سى    -  1

25 يوليو2222 بمراكش تمت  بأاريخ 

ارسا�سي  القانون  على  املصادقة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

ذات الخصائص الأالية :

ر.9  شركة  اإلجأماعي  اللقب 

ليكسيري ماناجمونت. 

الشركة ذات   : الصفة القانونية   

املسؤولية املحدودة. 

املقر اإلجأماعي: طريق فاس كلم   

الويدان  جماعة  املحمدية  دوار   11

البور  مراكش.    

املــــــــــــــــدة:  99 سنة 

الهدف اإلجأماعي : 

مدير عقارات.

  : اإلجأماعي  الرتسما9 

122.222,22 درهم مـوزعـة إلى 1222  

  122,22 حـصة اجأماعية من فئـة  

للشريكين  مسندة  للواحدة  درهم  

على النحو الأالي:

                                         522 بوشتية  ليلى  السيدة   -

حصة إجأماعية.

                                    522 بالتي  رشيد  السيد   -

حصة إجأماعية.

التسيير : تسير الشركة  من  طرف 

بوشتية  ليلى  السيدة  الشريكين   

والسيد رشيد بالتي  ملدة غير محدودة  

بأكبر عدد من الصالحيات. 

القانوني بكأابة  تم اإليداع    -  2

الضبط للمحكمة الأجارية بمراكش 

وذلك بأاريخ   16 سبأمبر2222 تحت  
رقم اإليداع   139482. 

الأجاري  بالسجل  تقييدها  وتم 

تحت رقم 128989.
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شركــة »جنات مناجمونت ريزور 
ش م م

 SOCIETE  JENAT
 MANAGEMENT RESORTS
 )مليون وخمسمائة الف درهم) 

الرتسما9 اإلجأماعي  :
1.522.222.22 درهم

املقر اإلجأماعي : كلمتر 8 طريق 
توريكة مراكش

العام  الجمع  بموجب   -  I  
 22 بأاريخ  املنعقد  اإلسأثنائي 
سبأمبر2222 صادقت شركة جنات 
مناجمونت ريزور» ش م م على ما يلي:
على  والتشطيب  إلغاء   -  1
مراكش  في  املأواجد  الشركة  فرع 
الحوز   2 كليمونأينا  املسمى  بامللك 
شعاره  على  والتشطيب  تاسلطانت 
 Climentina  «    : املسمى  الأجاري 
كليمونأينا بالي    «  «  palais d’hotes

دوت»  .
2 - تحيين النظام ارسا�سي :

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الضبط  للمحكمة الأجارية بمراكش 
وذلك تحت   2222 تكأو6ر   3 بأاريخ 

رقم 139988.
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 STE. TRAVIUM
SARL AU

العادي  الغير  العام  الجمع  قرر 
 2222 سبأمبر   21 بأاريخ  املنعقد 
ذات  TRAVIUMشركة  لشركة 
واحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
درهم   522222.22 رتسمالها 
القصر  زنقة   13 اإلجأماعي  مقرها 
املعاريف   12 الطابق الخامس شقة 

الدارالبيضاء ما يلي :
زنقة   13 نقل املقر اإلجأماعي من 
 12 شقة  الخامس  الطابق  القضر 
 32 إلى إقامة  املعاريف الدارالبيضاء 
لوكيلي  تحمد  موالي  زنقة   8 شقة 

حسان الر6اط.
باملحكمة     : تم اإليداع القانوني 
 12 بأاريخ  الدارالبيضاء  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842973.
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VESTELAT
SARL AU

و6موجب   2222 تكأو6ر   3 بأاريخ 
قرر  اإلسأثنائي  العام  الجمع  عقد 

الشريك الوحيد ما يلي :
سأان  حفصة  السيدة  تفويت 
للسيد  تمألكها  التي  حصة   1222

نورالدين البداوي.
سأان  حفصة  السيدة  إسأقالة 

من مهام تسيير الشركة.
البداوي  نورالدين  السيد  تعيين 

كمسير  للشركة ملدة غير محدودة.
بكأابة    : القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط  
تكأو6ر   12 بأاريخ  بالدارالبيضاء 

2222 تحت رقم 842976.
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شركة جيبلير كابيطال
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالر6اط قد   2222 مارس   15 بأاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص  تحمل  والتي  املحدودة 

الأالية :
التسمية :جيبلير كابيطا9.

الهدف اإلجأماعي :
 اإلستثمار واملشاركة في رتس املا9.
املجاالت  في  والأطوير  اإلستثمار 
املالية،  والأكنولوجيا  الرقمية، 
اللوجستيك،  الصناعية،  الأجارية، 

والزراعيةالعقارية .
إسأيراد وتصدير.

شراء و6يع جميع املعدات.
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولي املحدودة.
مجموعة   316  : اإلجأماعي  املقر 

العهد النهضة 1 الر6اط.
حدد   : اإلجأماعي  الرتسما9 
 122.222.22 في  الشركة  رتسما9 
حصة   1222 إلى  موزعة  درهم 
122 درهم للحصة  إجأماعية بقيمة 
على  وتوزيعه  بالكامل  إصداره  تم 

النحو الأالي :

السيد محمد بن ميرة 662 حصة.
 342 نديم  الدين  صالح  السيد 

حصة.
السيد محمد بن ميرة   : التسيير   
 A317136 الوطنية  البطاقة  رقم 
حي  بيوسيت  تجزئة   42 ب  القاطن 

النهضة 4 الر6اط.
باملحكمة     : تم اإليداع القانوني 
تكأو6ر   4 بأاريخ  بالر6اط  الأجارية 
الأجاري  السجل  رقم  تحت   2222

.163229
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فيروم أنفست
تأسيس شركة

 32 مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تغسطس  2222 بالر6اط.               

ذات  شركة  تأسيس  تم  قد 
تحمل  التي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص الأالية:

التسمية : فيروم تنفست.
الهدف اإلجأماعي :

 االستثمار واملشاركة في رتس املا9.
املجاالت  في  والأطوير  االستثمار   
 ، املالية  والأكنولوجيا   ، الرقمية 
اللوجستيك   ، ،الصناعية  الأجارية 

والزراعية العقارية ـ
إسأيراد وتصديرـ

  شراء و6يع جميع املعدات.
ذات  شركة  القانونية:  الصفة 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
316مجموعة  اإلجأماعي:  املقر 

العهد النهضة 1الر6اط.
حدد   : اإلجأماعي  الرتسما9 
رتسما9 الشركة في 122.222,22درهم 
إجأماعية  1222حصة  الى  موزعة 
بقيمة 122درهم للحصة تم إصداره 

بالكامل وتوزيعه على النحو الأالي:
 1222 ميرة:  بن  محمد  السيد 

حصة.
ميرة   بن  محمد  السيد  التسيير: 
317136A الوطنية    البطاقة  رقم 
تجزئة بيوسيت حي   42 القاطن ب  

النهضة 4 الر6اط.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 5 بأاريخ  بالر6اط  الأجارية 

السجل  رقم  تحت  تكأو6ر2222 

الأجاري 163221. 
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فردوس كاربت
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رتسما9 الشركة : 122222 درهم

املقر اإلجأماعي : 5 زنقة سيام 

الطابق الثاني ديور الجامع حسان 

الر6اط

رقم السجل الأجاري بالر6اط 

134253

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

فاتح  بأاريخ  املنعقد  اإلسأثنائي 

سبأمبر 2222 لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة فردوس كار6ت قرر الشركاء 

للشركة ما يلي:

زنقة   5 من  الشركة  مقر  تحويل 

الجامع  ديور  الثاني  الطابق  سيام 

الأالي  العنوان  إلى  الر6اط  حسان 

الطابق ارو9 الحي الصناعي   15 رقم 

زردا9 الغر6ية بوقناد9 سال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبأمبر   29 الأجارية بالر6اط بأاريخ 

ورقم   129239 رقم  تحت   2222

السجل الأجاري 134253.
للنشر واإلعالن

113 P

 STE. IDIER
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها اإلجأماعي : بفاس ظهر املهراز 

2 شارع الجوالن املدينة الجديدة

رتسمالها اإلجأماعي : 122.222 درهم

تلقأه  توثيقي  عقد  بمقأ�سى 

ارسأاذة فاطمة الزهراء محلي موثقة 

 2222 يونيو  و28   25 بأاريخ  بفاس 

تم اإلعالن عن تأسيس شركة ذات 

املواصفات  مسؤولية محدودة ذات 

الأالية :

.IDIER  SARL : التسمية

ظهر  بفاس   : اإلجأماعي  املقر 

املدينة  الجوالن  شارع   2 املهراز 

الجديدة.

رتسما9  حدد   : الشركة  رتسما9 

الشركة في مبلغ قدره 122.222 درهم 

موزعة كالأالي :

السيد تنس ابن بشير 452 حصة 

إجأماعية من فئة 122 درهم.

السيدكما9 ابن بشير 452 حصة 

إجأماعية من فئة 122 درهم.

 122 تهامي  وزاني  ادريس  السيد 

حصة إجأماعية من فئة 122 درهم.

املجموع : 122.222 درهم.

املدة : حددت املدة في 99 سنة.

املوضوع : تهدف الشركة إلى : 

بيع وشراء مواد البناء بالأقسيط.

الأصدير واإلسأيراد.

الشركة  تسير   : الشركة  تسيير 

بشير  ابن  تنس  السيد  طرف  من 

السيدكما9 ابن بشير، السيد ادريس 

وزاني تهامي ملدة غير محددة مع كامل 

ارسا�سي  للقانون  طبقا  الصالحيات 

للشركة.

بكأابة   : القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  الأجارية  باملحكمة  الضبط  

بالسجل   2222 سبأمبر   26 بأاريخ 

الأجاري بفاس تحت رقم 73943.
بمثابة مقأطف من ديوان

ارسأاذة فاطمة الزهراء محلي

 موثقة بفاس

114 P

 SOCIETE CHAFAI

SANITAIRE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها :بفاس رقم 18 شارع تصيال 

سابقا الزرقطوني م.ج

رتسمالها اإلجأماعي : 22.222 درهم

تلقأه  توثيقي  عقد  بمقأ�سى 

ارسأاذة فاطمة الزهراء محلي موثقة 

بفاس بأاريخ 8 يوليو2222 .

الشافعي  محمد  السيد  فوت 

التي  اإلجأماعية  الحصص  جميع 

 SOCIETE CHAFAI يملكها في شركة 

للسيد  وذلك   SANITAIRE SARL

 122 بنسبة  الشافعي  تمين  محمد 

حصة.

بكأابة   : القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  الأجارية  باملحكمة  الضبط  

بالسجل   2222 سبأمبر   16 بأاريخ 

الأجاري تحت رقم 4884/2222.
بمثابة مقأطف من ديوان

ارسأاذة فاطمة الزهراء محلي

 موثقة بفاس

115 P

شركة  تيرسيا 4
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رتسمالها اإلجأماعي : 

161.122.222.22 درهم

مقرها اإلجأماعي : 32 شارع موالي 

يوسف الدارالبيضاء

السجل الأجاري بالدارالبيضاء رقم 

175393

الأعريف الضريبي : 1127655

الشريك  قرارات  ملحضر  طبقا 

 5 4 املؤرخ في  الوحيد لشركة تيرسيا 

سبأمبر 2222 تقرر ما يلي :

تكواميراج  عالمة  إضافة 

الأجاري  لإلسم   AQUAMIRAGE

للشركة.

القانون  من   2 املادة  تعديل 

ارسا�سي .

 3 املادة  من  تنشطة  حذف 

املأعلقة بالغرض اإلجأماعي للشركة 

وهي كالأالي :

إعادة  إدارة،  تدبير،  كراء،  شراء، 

اررا�سي  العقارات،  بيع  الأأهيل، 

القروية  امللكية  تنواع  وكل  والبناء 

تشييد  إلى  باإلضافة  والحضرية، 

اررا�سي  تجهيز  املباني،  تنواع  كل 

والأجزيئات.

اإلنعاش العقاري بكل تنواعه.

اإلستشارة في املادة العقارية.

 تنمية املشاريع العقارية.
القانون  من   3 املادة  تعديل 

ارسا�سي.

حذف الحد من صالحيات املسير 

15 من  4 من املادة  املضمنة بالفقرة 

القانون ارسا�سي.
القانون  من   15 املادة  تعديل 

ارسا�سي.

تحيين القانون ارسا�سي للشركة.

لدى   : القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  ضبط  كأابة 

تكأو6ر   13 بأاريخ  بالدارالبيضاء 

2222 تحت رقم841297.
مقأطف للبيان

املمثل القانوني

116 P

ماكن�سي إي كومباني موركو
 ش.م.م

 MCKINSEY&COMPANY

MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة

الرتسما9 اإلجأماعي : 

45.842.222.22 درهم

املقر اإلجأماعي : مدار �سي إف.�سي، 

العمارة 58 حي كازا تنفا، الطابق 

السابع بلوك AوB  حي الحسني 

الدارالبيضاء املغرب

السجل الأجاري بالدارالبيضاء رقم 

133849

الأعريف الضريبي عدد : 1121623

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

 2222 سبأمبر   26 اإلسأثنائي بأاريخ 

تقرر ما يلي :

املقر  تحويل  قرار  على  املصادقة 

اإلجأماعي للشركة من مركز ارعما9 

الطابق  الشرقي  البرج  بالص  تنفا 

الثاني الدارالبيضاء إلى العنوان الأالي 

مدار �سي إف.�سي، العمارة 58 حي كازا 

AوB  حي  الطابق السابع بلوك  تنفا، 

الحسني الدارالبيضاء .
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القانون  من   5 املادة  تعديل 

ارسا�سي.

تحيين القانون ارسا�سي.

لدى   : القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  ضبط  كأابة 

تكأو6ر   12 بأاريخ  بالدارالبيضاء 

2222 تحت رقم842833.
مقأطف للبيان

املمثل القانوني

117 P

شركة  تيرسيا 4

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رتسمالها 

اإلجأماعي:161.122.222.22 درهم

مقرها اإلجأماعي : 32 شارع موالي 

يوسف الدارالبيضاء

السجل الأجاري بالدارالبيضاء رقم 

175393

الأعريف الضريبي : 1127655

الشريك  قرارات  ملحضر  طبقا 

في املؤرخ   4 تيرسيا  لشركة   الوحيد 

 19 ماي 2222 تقرر ما يلي :

إلى  اإلجأماعي  الغرض  توسعة 

الترفيه  الفنادق،  اسأغال9  نشاط 

واإلطعام.

القانون  من   3 املادة  تعديل 

ارسا�سي .

تم وضع املحضر املشار إليه تعاله 

الأجارية  املحكمة  ضبط  بكأابة 

 2222 ماي   32 بأاريخ  بالدارالبيضاء 

تحت عدد 625153.

لدى   : القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  ضبط  كأابة 

تكأو6ر   12 بأاريخ  بالدارالبيضاء 

2222 تحت رقم841288.
مقأطف للبيان

املمثل القانوني

118 P

STE ANILEM
SARL

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
تم  بالر6اط،   2222 تغسطس   9  
املسؤولية  ذات  شركة  تاسيس 

املحدودة ذات مميزاتها كالأالي :
 STE  : االجأماعية  التسمية 

.ANILEM SARL
مواد  بيع   : الشركة  موضوع 
بيع  محل  الأجميل،  مسأحضرات 
وتعما9  الطبية  ومسألزمات  مواد  

مخألفة.
بصفة عامة كل العمليات املالية، 
الأجارية والصناعية املرتبطة بشكل 
بموضوع  مباشر  غير  تو  مباشر 
من  العمليات  جميع  وكذا  الشركة 

شأنها تنمية الشركة.
زنقة   25  : االجأماعي  املقر 
حسان  حي   2 رقم  محل  الحسيمة 

الر6اط.
 122.222 في  حدد   : الراسما9 
حصة   1222 على  مقسمة  درهم، 
اجأماعية من فئة 122 درهم للحصة 

كالأالي :
512 حصة هجر ابن لحسن.

492 حصة خولة ابن لحسن.
عهد تسيير الشركة الى   : التسيير 

السيد هجر ابن لحسن.
: تبأدئ من فاتح  السنة الأجارية 
كل  من  ديسمبر   31 في  وتنأهي  يناير 

سنة.
املدة : 99 سنة.

باملحكمة  الأجاري   السجل  رقم 
الأجارية 162641.

119 P

 STE WALLABAUM EXPO
SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

راسمالها : 122.222 درهم
مقرها االجأماعي : تجزئة لعيون حي 

كيش االوداية تمارة
العادي  غير  العام  الجمع  قرر 

املنعقد في يوم 16 سبأمبر 2222.

وتحديده  الشركة  هدف  تغيير 

مكأب  والأصدير،  االسأيراد  في 

الغيار  قطع  استزاد  الدراسات، 

انواع  لجميع  واملسأعمل  الجديد 

السيارات.

سمية  السيدة  اسأقالة  قبو9 

برقوش وتعيين السيد فالبوم كريم 

مسير جديد للشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

تكأو6ر   3 بأاريخ  بالر6اط  الأجارية 

2222، تحت رقم 129314.

120 P

STE SAJA EVENT
SARL

تاسيس شركة
تقرر  الشركاء  قرار  بموجب 

مسؤولية  ذات  شركة  تاسيس 

تأكون  فانها  لذلك  وتبعا  محدودة، 

من السيد جال9 الدين ادراز والسيد 

سمير الكالطي.

نشاط الشركة :

مطعم، تنظيم الحفالت ومخألف 

الأظاهرات.

ممون حفالت.

الشقة   32 اقامة   : الشركة  مقر 

الوكيلي  احمد  موالي  زنقة   8 رقم 

حسان الر6اط.

 STE SAJA  : الشركة  تسمية 

.EVENT SARL

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

راسما9 : حدد في 122.222 درهم 

مقسم على 1222 حصة بقيمة 122 

درهم للواحدة.

السيد سمير   : والأوقيع  التسيير 

الكالطي.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 

تكأو6ر   6 بأاريخ  بالر6اط  الأجارية 

2222، تحت رقم 163267.
وهذا بمثابة مقأطف و6يان

121 P

 STE F ONE AUTO
SARL

العام  الجمع  ملقأضيات  طبقا  
يوليو   7 بأاريخ  املؤرخ  عادي  الغير 

2222، قرر شركاء الشركة ما يلي :
السيد  فوت   : حصص  تفويت 
يمألكها  حصة   142 كما9  الكدري 
رشيد  محمد  السيد  الى  الشركة  في 
الغريسات والى السيد جواد اليحياوي 
و6ذلك تصبح رتسما9 الشركة موزع 

كالأالي :
 222  ... اليحياوي  جواد  السيد 

حصة.
السيد محمد رشيد الغريسات ... 

142 حصة.
 662  .... مليكة  غنام  السيدة 

حصة.
تعيين السيدة ابن احساين مهى 

كمسيرة ثانية للشركة.
العنوان  الى  املقر االجأماعي  نقل 
ودادية الجامعة العر6ية رقم   : الأالي 

227 الخميسات.
 AMANE تغيير تسمية الشركة الى
 AUTO SERVICE PREMIUM

.SARL
تغيير مهام الشركة : حذف نشاط 
الصيانة  نشاط  وزيادة  املساعدة 

واالصالح امليكانيكي.
االسا�سي  النظام  إعادة  اقرار 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
اكأو6ر   5 بأاريخ  بالر6اط  الأجارية 

2222، تحت رقم 129427.
122 P

STE CAMARIANO MARBRE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
بمقأ�سى عقد عرفي بأاريخ فاتح 
تاسيس  تم  بسال،   2222 تغسطس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
 STE CAMARIANO  : التسمية 

.MARBRE
: زنقة مهدية كلم  املقر االجأماعي 

9 بوقناد9 سال.
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الراسما9 : حدد في 12.222 درهم 

مقسم على الشكل الأالي : 

92 حصة ... لسعيد الخضراوي .

عاشر  لبن   ... حصة   12

الخضراوي.

البناء  الرخام،  تشغا9   : الهدف 

والأصدير واالسيراد.

السنة املالية : 99 سنة.

التسيير : الخضراوي سعيد.

36813 سجل   : السجل الأجاري 

باملحكمة االبأدائية بسال.

123 P

 STE BEST AGRO

SOLUTIONS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

السجل الأجاري رقم : 163327

تاسيس شركة
بمقأ�سى عقد عرفي حرر بالر6اط 

تم وضع    ،2222 سبأمبر   14 بأاريخ 

محدودة  لشركة  االسا�سي  القانون 

وذات  وحيد  بشريك  املسؤولية 

املواصفات الأالية :

 STE BEST AGRO  : التسمية 

.SOLUTIONS SARL AU

شقة   2 اقامة   : االجأماعي  املقر 

الصديق  بكر  ابو  ساحة   12 رقم 

تكدا9 الر6اط.

 122.222 في  حدد   : الراسما9 

درهم.

التسيير الفالحي وتر6ية   : الغرض 

املوا�سي.

املدة : 99 سنة.

التسيير : السيد املكاوي حسن.

بالسجل  القانوني  االيداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 

بالر6اط، تحت الرقم 129499 بأاريخ 

12 تكأو6ر 2222.

124 P

STE SMARTFUL
 SARL

السجل الأجاري رقم : 163325
تاسيس شركة

بمقأ�سى عقد عرفي حرر بالر6اط 
تم وضع    ،2222 سبأمبر   13 بأاريخ 
محدودة  لشركة  االسا�سي  القانون 
املسؤولية، وذات املواصفات الأالية:

 STE SMARTFUL   : التسمية 
.SARL

56، زنقة  : عمارة  املقر االجأماعي 
حي   ،2 شقة رقم  ابراهيم الروداني، 

املحيط  الر6اط.
 122.222 في  حدد   : الراسما9 

درهم.
املعدات  في  الأجارة   : الغرض 

االلكأونية.
)مبرمجن  املعلوماتية  الخدمات 

محلل ومصمم).
املدة : 99 سنة.

التسيير : السيد اسماعيل رزناوي 
والسيد سليم البقالي.

بالسجل  القانوني  االيداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 
  129498 الرقم  تحت  بالر6اط، 

بأاريخ 12 تكأو6ر 2222.
125 P

STE  ROUGANI CARRAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
محرر  عرفي  سند  بمقأ�سى 

  ،2222 تبريل   28 بأاريخ  بالر6اط 
مسؤولية  ذات  شركة  تنشأت  فقد 

محدودة والتي تأصف كالأالي :
 STE ROUGANI  : التسمية 

.CARRAUX
للبناء  الزليج  صناعة   : الهدف 

وتشغا9 مخألفة.
شارع د   1 رقم   : املقر االجأماعي 

بالد بنداوود سال.
سنة تنطلق من يوم   99  : الفترة 
الأاسيس النهائي تي من تاريخ وضع 

السجل الأجاري.

 122.222  : االجأماعي  الراسما9  

حصة من   1222 الى  درهم مقسمة 

الواحدة  للحصة  درهم   122 فئة 

موزعة كالأالي :

 822 بلشهب  ابراهيم  السيد 

حصة.

السيدة ابتسام شنان 222 حصة.

التسيير  مهمة  يأولى   : التسيير 

السيد ابراهيم بلشهب.

فاتح  من   : االجأماعية  السنة 

سنة  كل  من  ديسمبر   31 الى  يناير 

ماعدا السنة االولى تبأدئ من تاريخ 

التسجيل.

االنجاز  لأكوين    %  5  : االر6اح 

القانوني والحاصل يبقى رهن اشارة 

الجمع العام.

كأابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بسال  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2222 تكأو6ر   4 يوم 

الشركة  تسجيل  وتم   ،39737

رقم  تحت  بسال،  الأجاري  بالسجل 

.36835
املسير

126 P

ديوان االسأاذة بنعزوز زينب

موثقة بسال

مقرها االجأماعي : 4 زنقة اخالفة الرمل

 سال

STE ALFA EXPO
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 222.222 درهم

مقرها االجأماعي : حي يعقوب 

املنصور حي الفأح عمارة 275 شقة 
رقم 21 الر6اط

تاسيس شركة
بديوان  توثيقي  عقد  بمقأ�سى  

بسال  موثقة  زينب،  بنعزو  االسأاذة 

بأاريخ 26 سبأمبر 2222، تم تاسيس 

مسؤولية  ذات  لشركة  قوانين 

محدودة باملميزات الأالية :

 STE ALFA EXPO  : التسمية 

.SARL

البيع،   : االجأماعي  الهدف 

وتاجير،  وادارة  تشغيل  الشراء، 

تنشيط، ترويج ودراسة كل ما يأعلق 

بالعر6ات والدراجات الأارية الجديدة 

واملسأعملة.

شركة  وادارة  الأجهيز  التهيئة 

العر6ات  انواع  جميع  وشراء  ببيع 

الجديدة  النارية  والدراجات 

واملسأعملة.

الحصو9 على اي ترخيص اداري 

يأعلق ببيع العر6ات والدرجات النارية 

الجديدة واملسأعملة.

ذلك  في  بما  عارية  ارا�سي  شراء 

املباني املراد هدمها وتأجير و6يع جميع 

غير  العقارات  حقوق  تو  االرا�سي 

املذكور  باملوضوع  املأعلقة  املقسمة 

تعاله.

إنشاء ومشاركة في راسما9 وادارة 

عالقة  لها  التي  الشركات  جميع 

مباشرة وغير مباشرة بهدف الشركة.

العمليات  جميع  و6العموم 

الفالحية،  الأجارية،  الصناعية 

التي   واملنقوالت  املالية  العقارية، 

غير  تو  مباشرة  تأعلق  تن  يمكن 

مباشرة بالعمليات  السابقة بطريقة 

الهدف   وتطوير  وتسهيل  تسيير 

االجأماعي للشركة.

املقر االجأماعي   : املقر االجأماعي 

للشركة الر6اط حي يعقوب املنصور،  

حي الفأح عمارة 275، شقة 21.

يوم  من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

تفكيك  حاالت  باسأثناء  الأاسيس 

املسبق تو مد االجل.

في  النهائي ماعدا  من يوم تكوينها 

حاالت تحلل او تمديد املبكر.

الراسما9   : االجأماعي  الراسما9 

 222.222 هو  للشركة  االجأماعي 

حصة   2222 بنسبة  مقسمة  درهم 

بقيمة 122 درهم للواحدة مرقمة من 

1 الى 2222.

ومقسمة  محررة  جميعها 

للحصص على الشكل الأالي :
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 1222   ... يونس  بنعمرو  السيد 
حصة.

 .... بوسفضاون مصطفى  السيد 
1222 حصة.

املجموع ... 2222 حصة.
من  مسيرة  الشركة   : التسيير 
طرف السيد بنعمرو يونس والسيد 
شركان  مصطفى  بوسفضاون 
ومسيران للشركة لفترة غير محدودة.

الشركة    : االجأماعي  االمضاء 
سوف تكون ممثلة في جميع عقودها 
وغير  املشترك  االجأماعي  باالمضاء 
يونس  بنعمرو  للسيد  منفصل 

والسيد بويفضاون مصطفى.
من  تبدت   : االجأماعية  السنة 
في لأنأهي  سنة  كل  من  يناير   فاتح 

 31 ديسمبر.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
تكأو6ر   12 بأاريخ  بالر6اط  الأجارية 

2222، تحت رقم 129512.
للخالصة والبيان

ديوان االسأاذة بنعزو زينب 

127 P

STE KRIT ASSSI
SARL

 29 بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ في 
يوليو 2222 بسال، تم تحرير محضر 
االساسية  والقوانين  العام  الجمع 

للشركة وقررو ما يلي :
حل الشركة.

تحت  تم االيداع القانوني بسال، 
تغسطس   3 بأاريخ   39428 رقم 

.2222
128 P

STE POTERIE ANNAKHIL
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم تحرير  بسال،    2221 فبراير    17
والقوانين  العام  الجمع  محضر 

االساسية للشركة وقررو ما يلي :
حل الشركة.

تحت  تم االيداع القانوني بسال، 
رقم 39227 بأاريخ 12 يوليو  2222.
129 P

 STE BIODEX PHARM
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

مقرها االجأماعي : اقامة رياض سال 

عمارة رقم 25 سال جديدة

العام  الجمع  مداولة  بعد 

 ،2222 يوليو   18 ليوم  االسأثنائي 

قرر تفكيك املسبق للشركة ووضعها 

على الأصفية.

كمأمور  العام  الجمع  عين 

بلمكي  فطومة  السيدة  للأصفية 

تمأعيها  مع  للشركة  كمسيرة  علوي 

بجميع الصالحيات قصد انهاء عملية 

واالصو9  املوارد  وتحقيق  الأصفية 

املوجودة.

اقامة  في  الأصفية  مقر  حدد 

سال   25 رقم  عمارة  سال  رياض 

الجديدة.

تم االيداع القانوني بكأابة الضبط 

باملحكمة االبأدائية بسال بأاريخ 28 

سبأمبر 2222، تحت رقم 39714.

130 P

STE ARTICULE PRIVEE
SARL

املؤرخ  العام  الجمع  بمقأ�سى 

شركاء  قرر   2222 يوليو   7 بأاريخ 

املسجلة   ،ARTICULE SARL شركة 

باملحكمة   135511 رقم  تحت 

االبأدائية بأمارة الأعديالت الأالية :

تحو9 املقر االجأماعي : الى الشقة 

الخير  تجزئة   169 برقم  الكائنة 

الطابق الثاني تمارة.

بيع الحصص : السيد منير الرامي 

122 درهم  52 حصة من فئة  املالك 

32 حصة لفائدة  لكل حصة تم بيع 

حصة  و22  البهلو9  صابري  السيد 

لفائدة السيد الغريب محمد.

اضافة   : الشركة  مهام  توسيع 

االنشاط : تجارة عامة وتشغا9 البناء.

صابري  السيد  يعأبر   : التسيير 

للشركة  الوحيد  املسير  البهلو9 

كما انه له كامل  ملدة غير محدودة، 

الوثائق  جميع  في  االمضاء  صالحية 

االدارية واملالية.

بكأابة  القانوني  االيداع  تم 

بأمارة  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2222 اكأو6ر   6 بأاريخ 

.1965

131 P

STE SCALE VALLEY

SARL

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 ،2222 سبأمبر   22 بأاريخ  بالر6اط 

املسؤولية  ذات  شركة  تاسيس  تم 

الخصائص  تحمل  والتي  املحدودة 

الأالية :

.STE SCALE VALLEY : التسمية

.SARL : الصفة القانونية

تكولوجيا   : االجأماعي  الهدف 

املعلومات )مبرمج، محلل ومصمم).

122.222 درهم  راسما9 الشركة: 

فئة  من  حصة   1222 الى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   122

على الشكل الأالي :

السيد انس شكري 1222 حصة.

 1222 جزولي  الحسين  السيد 

حصة.

 1222 السيد عبد الرحيم جزولي 

حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأاسيس النهائي تي من تاريخ وضع 

السجل الأجاري.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجأماعي : 45 شارع فرنسا، 

شقة رقم 8 اكدا9 الر6اط.

وتنس  الجزولي  الحسين   : املسير 

شكري.
 : الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

.163231

132 P

STE G.P.T.C
رتسمالها : 22.222.222 درهم

مقرها االجأماعي : اقامة الياسمين 

1 شارع الكوطا رقم B244 سيدي 

مومن الدارالبيضاء

تحويل تسهم الشركة
اسأقالة مدير

تعيين مديرا والأغييرات القانونية
بموجب عقد موثق من السيد عبد 

العلي فريد مؤرخ في الدارالبيضاء في 

11 اكأو6ر 2222، فوت السيد محمد 

العادية  الضمانات  بموجب  اوعا9 
للواقع والقانون : الى السيد البوخاري 

تي  احمد الذي يقبل جميع تسهمه، 

درهم   122 بقيمة  سهم   222.222

لكل منها في الشركة ذات املسؤولية 

املسماة  وحيد  لشريك  املحدودة 

 LES GRANDS PROJETS DES

 TRAVAUX ET CONSTRUCTION

تسميتها  تم  والتي  تعاله   ،G.P.T.C

بالكامل ومقرها.

تحمد  البوخاري  السيد  تصبح 

وقد   GPTC الشريك الوحيد لشركة 

قرر :

محمد  السيد  اسأقالة  قبو9 

وحيد  كمدير  مهامه  من  اوعا9 

واعفائه كامال ونهائيا وابراء ذمأه من 

مهامه منذ تعيينه حتى االن.

احمد  البوخاري  السيد  تعيين 

ملدة  للشركة  منتسب  وحيد  كمدير 

غير محدودة وهذا بأكبر الصالحيات.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

بأاريخ بالدارالبيضاء   الأجارية 

رقم  تحت   ،2222 تكأو6ر   12

.842966
لالسأخراج واالشارة

املدير

133 P
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مكأب االسأاذ اكناو حنفى

موثق بالدارالبيضاء

 STE ZAGHLOUL

 MOHAMED ET

COMPAGNIE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

الأقسيم الحالي لراسما9 الشركة
معاينة وفاة السيدة زياد رقية
تقسيم 2422 حصة الشركة 

اململوكة للهالكة
تعديل 2422 حصة بين الورثة

الأقسيم النهائي لراسما9 الشركة
بمقأ�سى عقد تلقاه االسأاذ اكناو 

27 يوليو  موثق بالدارالبيضاء بأاريخ 

الجماعي  للقرار  املأضمن   ،2222

للشركاء في الشركة املسماة :

 STE ZAGHLOUL MOHAMED

ذات  شركة   ،ET COMPAGNIE

مسؤولية محدودة.
2.222.222 درهم والتي  راسمالها 

ببرشيد،  االجأماعي  مقرها  يوجد 

عبد  امير  مراكش  طريق   28 كم 
الأجاري  بالسجل  مقيدة  القادر، 

ببرشيد  االبأدائية  املحكمة  لدى 

تعريفها الجبائي رقم   151 تحت رقم 

.26122427

وكنتيجة لهذا القرار فان الشركاء 

بالخصوص  الشركة  لهذه  الحاليين 

قد قرروا ما يلي :

الشركة  راسما9  ان   : معاينة 

درهم   2.222.222 فئة  من  الحالي 

فئة  من  حصة   22.222 الى  مقسم 

تم  الواحدة  للحصة  درهم   122

اكأأابها بالكامل ومحررة وتم اسنادها 

الى الشركاء في هذه الشركة كما يلي :

للسيدة زياد رقية بنسبة ... 2422 

حصة.

 ... بنسبة  سعيد  زغلو9  للسيد 

3222 حصة.

 ... بنسبة  ابراهيم  زغلو9  للسيد 

3222 حصة.

 ... بنسبة  خالد  زغلو9  للسيد 

3222 حصة.

للسيد زغلو9 عبد املنعم بنسبة 

... 3222 حصة.

 ... بنسبة  نادية  زغلو9  للسيدة  

1622 حصة.

 ... بنسبة  تمينة  زغلو9  للسيدة  

1622 حصة.

 ... بنسبة  زغلو9 سعاد  للسيدة  

1622 حصة.

املجموع .... 22.222 حصة.

رقية  زياد  السيدة  وفاة   : معاينة 

بالدارالبيضاء بأاريخ 18 ابريل 2221.

رقية  زياد  السيدة  بأن   : تذكير 

2422 حصة  كانت تملك قيد حياتها 

لرتسما9  املكونة  حصة   2222 من 

الشركة.

الحصص  مجموع  ان   : معاينة 

ماقدره  رقية  زياد  السيدة  اململوكة 

2422 حصة آلت الى ورثأه كما يلي : 

تبنائها االربعة : 

 ... بنسبة  سعيد  زغلو9  السيد 

.11/22

 ... بنسبة  ابراهيم  زغلو9  السيد 

11/22

 ... بنسبة  خالد  زغلو9  السيد 

.11/22

السيد زغلو9 عبد املنعم بنسبة 

.11/22 ...

بناتها الثالتة :

  ... بنسبة  نادية  زغلو9  السيدة  

.11/21

 ... بنسبة  تمينة  زغلو9  السيدة  

.11/21

 ... بنسبة  زغلو9 سعاد  السيدة  

.11/21

عقد  في  اليه  مشار  هو  كما 

الحجة  ذو   16 يوم  املنجز  االراثة 

 ،2221 يوليو   27  9 املوافق   1442

االبأدائية  املحكمة  عن  الصادر 

بالدارالبيضاء )شعبة قضاء االسرة) 

املوافق  1442 الحجة  ذو   22  يوم 

2221) كناش رقم  22  تغسطس   9 

877 للسجل 349.

معاينة : تن 2422 حصة مملوكة 

واملشار  املأوفية  رقية  زياد  للسيدة 

ورثتها  الى  إسنادها  وقع  اعاله  اليها 

وذلك كما يلي :

 .... بنسبة  سعيد  زغلو9  السيد 

.436,36

 .... السيد زغلو9 ابراهيم بنسبة 

.436,36

 .... بنسبة  خالد  زغلو9  السيد 

.436,36

السيد زغلو9 عبد املنعم بنسبة 

.436,36 ...

 ... بنسبة  نادية   زغلو9  السيدة 

.218,18

 ... بنسبة  تمينة   زغلو9  السيدة 

.218,18

 ... بنسبة  السيدة زغلو9 سعاد  

.218,18

2422 حصة اليمكن  : ان  معاينة 

بين  للأجزئة  قابلة  غير  تكون  تن 

الشركاء على الرغم من هوية امللكية 

املشتركة لالسهم املذكورة.

نتيجة لهذه الوضعية غير   : تقرر 

االسهم  ملكية  لأصحيح  العادية 

املذكورة بطريقة قابلة للقسمة بين 

تعديل  اعادة  طريق  عن  الشركاء، 

الحصص املذكورة فيما بينهم وهذا 

والأقريب  الأعديل  نظام  عن طريق 

لأفادي تي نزاع قد ينشأ عنه وعلى 

تفسير  تي  لأجنب  الخصوص  وجه 

بالنظر  الشركاء،  تقارير  في  خاطئ 

االسهم  حيازة  في  كسور  وجود  الى 

الأصحيح  هذا  ومنه  املذكورة، 

عالقة  في  تغيير  تي  عليه  اليترتب 

حيازة االسهم املذكورة بين الشركاء، 

باسأثناء اعادة الأعديل تدناه.

االسهم  توزيع  اعادة  ان   : تقرر 

املذكورة ستأم على النحو الأالي :

 ..... بنسبة  سعيد  زغلو9  السيد 

436 حصة.

 ..... السيد زغلو9 ابراهيم بنسبة 

436 حصة.

 ..... بنسبة  خالد  زغلو9  السيد 

436 حصة.

بنسبة  السيد زغلو9 عبد املنعم  

..... 436 حصة.

 ... بنسبة  نادية   زغلو9  السيدة 

219 حصة.

 ... بنسبة  تمينة   زغلو9  السيدة 

219 حصة.

 ... بنسبة  السيدة زغلو9 سعاد  

218 حصة.

بأن تصحيح النسب الى   : تصرح 

باملقابل  اعداد صحيحة ال بعد بيع 

من الحصص  لهذه االجزاء  وال هبة 

بعد  النسب  لهذه  املوافقة  واعطاء 

الأصحيح.

حصة   22.222 ان   : معاينة 

درهم   122 فئة  من  اجأماعية 

للحصة الواحدة والتي تكون راسما9 

الشركة املحدد في 2.222.222 درهم 

الحاليين  الشركاء  بين  تقسيمه  وقع 

للشركة وذلك كما يلي :

 .... بنسبة  سعيد  زغلو9  السيد 

3636 حصة

 .... السيد زغلو9 ابراهيم بنسبة 

3636 حصة.

 .... بنسبة  خالد  زغلو9  السيد 

.3636

السيد زغلو9 عبد املنعم بنسبة  

... 3636 حصة.

 ... بنسبة  نادية   زغلو9  السيدة 

1819 حصة.

 ... بنسبة  تمينة   زغلو9  السيدة 

1819 حصة.

 ... بنسبة  السيدة زغلو9 سعاد  

1818 حصة.

املجموع ...... 22.222 حصة.

الفصل  تعديل  باملقابل   : تقرر 

لهذه  االسا�سي  القانون  من  و7   6

الشركة املأعلق بالحصص وراسما9 

الشركة.

كأابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة االبأدائية ببرشيد 

تحت رقم   ،2222 سبأمبر   6 بأاريخ 

.874
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السجل  في  بالأعديل  الأصريح 
لهذه الشركة تم   151 الأجاري رقم 
ببرشيد  االبأدائية  باملحكمة  تغييره 
تحت رقم   ،2222 سبأمبر   6 بأاريخ 

876 من رقم التسجيل.
مقأطف من اجل االشهار
مكأب االسأاذ اكناو حنفي

موثق بالدارالبيضاء

134 P

مكأب ارسأاذ اكناو حنفي
موثق بالدارالبيضاء

 STE D'EXPLOITATION DE
 BOUGIES AU MAROC LE

 BOUGEOIR
SEBAM

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
معاينة وفاة السيدة زياد رقية
تقسيم 2422 حصة الشركة 

اململوكة للهالكة
تعديل 2422 حصة بين الورثة

الأقسيم النهائي لراسما9 الشركة
بمقأ�سى عقد تلقاه االسأاذ اكناو 
27 يوليو  موثق بالدارالبيضاء بأاريخ 
الجماعي  للقرار  املأضمن   ،2222

للشركاء في الشركة املسماة :
 STE D’EXPLOITATION DE
 BOUGIES AU MAROC LE
شركة   ،«BOUGEOIR «SEBAM

ذات مسؤولية محدودة.
درهم   2.222.222 راسمالها 
االجأماعي  مقرها  يوجد  والتي 
عبد  امير  زنقة   53 بالدارالبيضاء، 
الأجاري  بالسجل  مقيدة  القادر، 
 28451 رقم  تحت  بالدارالبيضاء 

تعريفها الجبائي رقم 1262249.
وكنتيجة لهذا القرار فان الشركاء 
بالخصوص  الشركة  لهذه  الحاليين 

قد قرروا ما يلي :
معاينة : ان راسما9 الشركة الحالي 
من فئة 2.222.222 درهم مقسم الى 
درهم   122 فئة  حصة من   22.222
للحصة الواحدة تم اكأأابها بالكامل 
في  ومحررة وتم اسنادها الى الشركاء 

هذه الشركة كما يلي :

للسيدة زياد رقية بنسبة ... 2422 

حصة.

 ... بنسبة  سعيد  زغلو9  للسيد 

3222 حصة.

 ... بنسبة  ابراهيم  زغلو9  للسيد 

3222 حصة.

 ... بنسبة  خالد  زغلو9  للسيد 

3222 حصة.

للسيد زغلو9 عبد املنعم بنسبة 

... 3222 حصة.

 ... بنسبة  نادية  زغلو9  للسيدة  

1622 حصة.

 ... بنسبة  تمينة  زغلو9  للسيدة  

1622 حصة.

 ... بنسبة  زغلو9 سعاد  للسيدة  

1622 حصة.

املجموع .... 22.222 حصة.

رقية  زياد  السيدة  وفاة   : معاينة 

بالدارالبيضاء بأاريخ 18 ابريل 2221.

رقية  زياد  السيدة  بأن   : تذكير 

2422 حصة  كانت تملك قيد حياتها 

22.222 حصة املكونة لرتسما9  من 

الشركة.

الحصص  مجموع  ان   : معاينة 

ماقدره  رقية  زياد  السيدة  اململوكة 

2422 حصة آلت الى ورثأه كما يلي : 

تبنائها االربعة : 

 ... بنسبة  سعيد  زغلو9  السيد 

.11/22

 ... بنسبة  ابراهيم  زغلو9  السيد 

11/22

 ... بنسبة  خالد  زغلو9  السيد 

.11/22

السيد زغلو9 عبد املنعم بنسبة 

.11/22 ...

بناتها الثالتة :

  ... بنسبة  نادية  زغلو9  السيدة  

.11/21

 ... بنسبة  تمينة  زغلو9  السيدة  

.11/21

 ... بنسبة  زغلو9 سعاد  السيدة  

.11/21

عقد  في  اليه  مشار  هو  كما 

الحجة  ذو   16 يوم  املنجز  االراثة 

 ،2221 يوليو   27  9 املوافق   1442

االبأدائية  املحكمة  عن  الصادر 

بالدارالبيضاء )شعبة قضاء االسرة) 

املوافق 9   1442 ذو الحجة   22 يوم 

22  تغسطس 2221 كناش رقم 877 

للسجل 349.

معاينة : تن 2422 حصة مملوكة 

واملشار  املأوفية  رقية  زياد  للسيدة 

ورثتها  الى  إسنادها  وقع  اعاله  اليها 

وذلك كما يلي :

 .... بنسبة  سعيد  زغلو9  السيد 

.436,36

 .... السيد زغلو9 ابراهيم بنسبة 

.436,36

 .... بنسبة  خالد  زغلو9  السيد 

.436,36

السيد زغلو9 عبد املنعم بنسبة 

.436,36 ...

 ... بنسبة  نادية   زغلو9  السيدة 

.218,18

 ... بنسبة  تمينة   زغلو9  السيدة 

.218,18

 ... بنسبة  السيدة زغلو9 سعاد  

.218,18

2422 حصة اليمكن  : ان  معابنة 

بين  للأجزئة  قابلة  غير  تكون  تن 

الشركاء على الرغم من هوية امللكية 

املشتركة لالسهم املذكورة.

نتيجة لهذه الوضعية غير   : تقرر 

االسهم  ملكية  لأصحيح  العادية 

املذكورة بطريقة قابلة للقسمة بين 

تعديل  اعادة  طريق  عن  الشركاء، 

الحصص املذكورة فيما بينهم وهذا 

والأقريب  الأعديل  نظام  عن طريق 

لأفادي تي نزاع قد ينشأ عنه وعلى 

تفسير  تي  لأجنب  الخصوص  وجه 

بالنظر  الشركاء،  تقارير  في  خاطئ 

االسهم  حيازة  في  كسور  وجود  الى 

الأصحيح  هذا  ومنه  املذكورة، 

عالقة  في  تغيير  تي  عليه  اليترتب 

حيازة ارسهم املذكورة بين الشركاء، 

باسأثناء اعادة الأعديل تدناه.

االسهم  توزيع  اعادة  ان   : تقرر 

املذكورة ستأم على النحو الأالي :

 ..... بنسبة  سعيد  زغلو9  السيد 

436 حصة.

 ..... السيد زغلو9 ابراهيم بنسبة 

436 حصة.

 ..... بنسبة  خالد  زغلو9  السيد 

436 حصة.

بنسبة  السيد زغلو9 عبد املنعم  

..... 436 حصة.

 ... بنسبة  نادية   زغلو9  السيدة 

219 حصة.

 ... بنسبة  تمينة   زغلو9  السيدة 

219 حصة.

 ... بنسبة  السيدة زغلو9 سعاد  

218 حصة.

بأن تصحيح النسب الى   : تصرح 

باملقابل  اعداد صحيحة ال بعد بيع 

من الحصص  لهذه االجزاء  وال هبة 

بعد  النسب  لهذه  املوافقة  واعطاء 

الأصحيح.

حصة   22.222 ان   : معاينة 

درهم   122 فئة  من  اجأماعية 

للحصة الواحدة والتي تكون راسما9 

الشركة املحدد في 2.222.222 درهم 

الحاليين  الشركاء  بين  تقسيمه  وقع 

للشركة وذلك كما يلي :

 .... بنسبة  سعيد  زغلو9  السيد 

3636 حصة

 .... السيد زغلو9 ابراهيم بنسبة 

3636 حصة.

 .... بنسبة  خالد  زغلو9  السيد 

.3636

السيد زغلو9 عبد املنعم بنسبة  

... 3636 حصة.

 ... بنسبة  نادية   زغلو9  السيدة 

1819 حصة.

 ... بنسبة  تمينة   زغلو9  السيدة 

1819 حصة.

 ... بنسبة  السيدة زغلو9 سعاد  

1818 حصة.

املجموع ...... 22.222 حصة.
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الفصل  تعديل  باملقابل   : تقرر 
لهذه  االسا�سي  القانون  من  و7   6
الشركة املأعلق بالحصص وراسما9 

الشركة.
لدى  القانوني  االيداع  تم 
الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 
سبأمبر   7 بأاريخ  بالدارالبيضاء 

2222، تحت رقم 836944.
السجل  في  بالأعديل  الأصريح 
الشركة  لهذه   28451 رقم  الأجاري 
الأجارية  باملحكمة  تغييره  تم 
سبأمبر   7 بأاريخ  بالدارالبيضاء 
رقم  من   29492 رقم  تحت   ،2222

التسجيل.
مقأطف من اجل االشهار
مكأب االسأاذ اكناو حنفي

موثق بالدارالبيضاء

135 P

مكأب ارسأاذ اكناو حنفي
موثق بالدارالبيضاء

STE MENARA COLOR
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
الأقسيم الحالي لراسما9 الشركة

معاينة وفاة السيدة زياد رقية
تقسيم 8422  حصة الشركة 

اململوكة للهالكة
تعديل 8422 حصة بين الورثة

الأقسيم النهائي لراسما9 الشركة
بمقأ�سى عقد تلقاه االسأاذ اكناو 
27 يوليو  موثق بالدارالبيضاء بأاريخ 
الجماعي  للقرار  املأضمن   ،2222

للشركاء في الشركة املسماة :
 STE MENARA COLOR، شركة 
ذات مسؤولية محدودة بحق مشترك.
درهم   7.222.222 راسمالها 
االجأماعي  مقرها  يوجد  والتي 
الصناعي  الحي  بالدارالبيضاء، 
بنمسيك، رقم 115، مقيدة بالسجل 
تحت  بالدارالبيضاء  الأجاري 
رقم  الجبائي  تعريفها   53811 رقم 

.2822188
وكنتيجة لهذا القرار فان الشركاء 
بالخصوص  الشركة  لهذه  الحاليين 

قد قرروا ما يلي :

معاينة : ان راسما9 الشركة الحالي 

من فئة 7.222.222 درهم مقسم الى 

درهم   122 فئة  حصة من   72.222

للحصة الواحدة تم اكأأابها بالكامل 

في  ومحررة وتم اسنادها الى الشركاء 

هذه الشركة كما يلي :

للسيدة زياد رقية بنسبة ... 8.422 

حصة.

 ... بنسبة  سعيد  زغلو9  للسيد 

11.222 حصة.

 ... بنسبة  ابراهيم  زغلو9  للسيد 

11.222 حصة.

 ... بنسبة  خالد  زغلو9  للسيد 

11.222 حصة.

للسيد زغلو9 عبد املنعم بنسبة 

... 11.222 حصة.
 ... بنسبة  نادية  زغلو9  للسيدة  

5.622 حصة.
 ... بنسبة  تمينة  زغلو9  للسيدة  

5.622 حصة.
 ... بنسبة  زغلو9 سعاد  للسيدة  

5.622 حصة.

املجموع .... 72.222 حصة.

رقية  زياد  السيدة  وفاة   : معاينة 

بالدارالبيضاء بأاريخ 18 ابريل 2221.

رقية  زياد  السيدة  بأن   : تذكير 

كانت تملك قيد حياتها 8.422 حصة 

72.222 حصة املكونة لرتسما9  من 

الشركة.

الحصص  مجموع  ان   : معاينة 

ماقدره  رقية  زياد  السيدة  اململوكة 

8.422 حصة آلت الى ورثأه كما يلي : 

تبنائها االربعة : 

 ... بنسبة  سعيد  زغلو9  السيد 

.11/22

 ... بنسبة  ابراهيم  زغلو9  السيد 

11/22

 ... بنسبة  خالد  زغلو9  السيد 

.11/22

السيد زغلو9 عبد املنعم بنسبة 

.11/22 ...

بناتها الثالتة :
  ... بنسبة  نادية  زغلو9  السيدة  

.11/21

 ... بنسبة  تمينة  زغلو9  السيدة  
.11/21

 ... بنسبة  زغلو9 سعاد  السيدة  
.11/21

كما هو مشار اليه في عقد االراثة 
 1442 الحجة  ذو   16 يوم  املنجز 
الصادر   ،2221 يوليو   27 املوافق 9 
عن املحكمة االبأدائية بالدارالبيضاء 
ذو   22 يوم  االسرة)  قضاء  )شعبة 
22  تغسط  املوافق 9   1442 الحجة 
2221) كناش رقم 877 للسجل 349.
معاينة : تن 8.422 حصة مملوكة 
واملشار  املأوفية  رقية  زياد  للسيدة 
ورثتها  الى  إسنادها  وقع  اعاله  اليها 

وذلك كما يلي :
 .... بنسبة  سعيد  زغلو9  السيد 

1.527,27
 .... السيد زغلو9 ابراهيم بنسبة 

1.527,27
 .... بنسبة  خالد  زغلو9  السيد 

1.527,27
السيد زغلو9 عبد املنعم بنسبة 

.1.527,27 ...
 ... بنسبة  نادية   زغلو9  السيدة 

763,63
 ... بنسبة  تمينة   زغلو9  السيدة 

763,63
 ... بنسبة  السيدة زغلو9 سعاد  

.763,63
معابنة : ان 8.422 حصة اليمكن 
بين  للأجزئة  قابلة  غير  تكون  تن 
الشركاء على الرغم من هوية امللكية 

املشتركة لالسهم املذكورة.
نتيجة لهذه الوضعية غير   : تقرر 
االسهم  ملكية  لأصحيح  العادية 
املذكورة بطريقة قابلة للقسمة بين 
تعديل  اعادة  طريق  عن  الشركاء، 
الحصص املذكورة فيما بينهمن وهذا 
والأقريب  الأعديل  نظام  عن طريق 
لأفادي تي نزاع قد ينشأ عنه وعلى 
تفسير  تي  لأجنب  الخصوص  وجه 
بالنظر  الشركاء،  تقارير  في  خاطئ 
االسهم  حيازة  في  كسور  وجود  الى 
الأصحيح  هذا  ومنه  املذكورة، 
عالقة  في  تغيير  تي  عليه  اليترتب 
حيازة االسهم املذكورة بين الشركاء، 

باسأثناء اعادة الأعديل تدناه.

االسهم  توزيع  اعادة  ان   : تقرر 
املذكورة ستأم على النحو الأالي :

 ..... بنسبة  سعيد  زغلو9  السيد 
1.527 حصة.

 ..... السيد زغلو9 ابراهيم بنسبة 
1.527 حصة.

 ..... بنسبة  خالد  زغلو9  السيد 
1527 حصة.

بنسبة  السيد زغلو9 عبد املنعم  
..... 1.527 حصة.

 ... بنسبة  نادية   زغلو9  السيدة 
764 حصة.

 ... بنسبة  تمينة   زغلو9  السيدة 
764 حصة.

 ... بنسبة  السيدة زغلو9 سعاد  
764 حصة.

بأن تصحيح النسب الى   : تصرح 
باملقابل  اعداد صحيحة ال يعد بيع 
من الحصص  لهذه االجزاء  وال هبة 
بعد  النسب  لهذه  املوافقة  واعطاء 

الأصحيح.
حصة   72.222 ان   : معاينة 
اجأماعية من فئة 122 درهم للحصة 
الواحدة والتي تكون راسما9 الشركة 
7.222 درهم وقع تقسيمه  املحدد في 
الحاليين للشركة وذلك  بين الشركاء 

كما يلي :
 .... بنسبة  سعيد  زغلو9  السيد 

12.727 حصة.
 .... السيد زغلو9 ابراهيم بنسبة 

12.727 حصة.
 .... بنسبة  خالد  زغلو9  السيد 

.12.727
السيد زغلو9 عبد املنعم بنسبة  

... 12.727 حصة.
 ... بنسبة  نادية   زغلو9  السيدة 

6.36 حصة.
 ... بنسبة  تمينة   زغلو9  السيدة 

6.364 حصة.
 ... بنسبة  السيدة زغلو9 سعاد  

6364 حصة.
املجموع ...... 72.222 حصة.

الفصل  تعديل  باملقابل   : تقرر 
لهذه  االسا�سي  القانون  من  و7   6
الشركة املأعلق بالحصص وراسما9 

الشركة.
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لدى  القانوني  االيداع  تم 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

سبأمبر   27 بأاريخ  بالدارالبيضاء 

2222، تحت رقم 839234.

السجل  في  بالأعديل  الأصريح 

الشركة  لهذه   53811 رقم  الأجاري 

الأجارية  باملحكمة  تغييره  تم 

سبأمبر   27 بأاريخ  بالدارالبيضاء 

رقم  من   34674 رقم  تحت   ،2222

التسجيل.
مقأطف من اجل االشهار

مكأب االسأاذ اكناو حنفي

موثق بالدارالبيضاء

136 P

ARENA AGRICOLE
SARL

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املنعقد بأاريخ 12 يونيو 2222، تقرر 

ما يلي :

تعود  حصة   2552 تفويت 

للسيد جمعة محمد جمعة  ملكيتها 

رقم  السفر  جواز  حامل  النابوده 

 ARENA شركة  في   CRPH85921

لصالح   AGRICOLE SARL AU

حامل  بولغنم  الحسين  السيد 

.A796382 للبطاقة الوطنية رقم

محمد  جمعة  السيد  اسأقالة 

جمعة النابوده من مهامه كمسير.

بولغنم  الحسين  السيد  تعيين 

رقم  الوطنية  لبطاقة  حامل 

للشركة  وحيد  كمدير   ،A796382

املذكورة لفترة غير محدودة.

 : تعديل الشكل القانوني للشركة 

تحويل الشكل القانوني للشركة ذات 

املسؤولية املحدودة مع شريك واحد 

إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.

للشركة  االسا�سي  النظام  تحيين 

املذكورة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   12 في  بمكناس  الأجارية 

2222، تحت الرقم 3713.

137 P

DI CONSULTING
SARL AU

رتسمالها : 22.222 درهم
عنوان مقرها االجأماعي : زاوية بهت 
ووادي سبو، 8، شقة تكدا9، الر6اط

السجل الأجاري رقم 126535
إقفا9 الشركة

4 تكأو6ر  تبعا للمحضر املؤرخ في 
 DI CONSULTING لشركة   2221
مسؤولية  ذات  شركة   ،SARL AU
محدودة ذات شريك واحد راسمالها 

22.222 درهم، تقرر ما يلي :
نهائيا  وتصفيتها  الشركة  إقفا9 
طبقا للمادة 38 من القانون ارسا�سي 
للشركة بمقرها الكائن في زاوية بهت 
تكدا9،   ،1 شقة   ،8 سبو،  ووادي 

الر6اط.
اهريش  مرية  السيدة  إبراء 
من  وإعفائها  للشركة  كمصفية 

مهامها.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بالر6اط تحت رقم 126961 

بأاريخ 3 تغسطس 2222.
138 P

STEPLUS
SARL

االتفاق  تم  بمقأ�سى عقد عرفي 
على ما يلي :

»تجزئة  املقر االجأماعي من  نقل 
الولجة  الزهرة  الصناعي  املجمع   2
سال» إلى »حديقة الطيران تجزئة 52 

لعيايدة، سال».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سبأمبر   22 بأاريخ  بسال  االبأدائية 

2222 تحت الرقم 39632.
139 P

STEPLUS
SARL

االتفاق  تم  بمقأ�سى عقد عرفي 
على ما يلي :

باعت السيدة جنات تورية 9522 
السيدة  لفائدة  اجأماعية  حصة 

اديبة لركي حسيني.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سبأمبر   26 بأاريخ  بسال  االبأدائية 

2222، تحت الرقم 39674.
140 P

GENIDRA
SARL

22 ا املغرب العربي ا توسيع بقعة 22 
الطابق 2 رقم 5 القنيطرة
السجل الأجاري : 55523

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
3 تكأو6ر 2222، فقد تقرر ما يلي :

اجأماعية  حصة   8822 تفويت 
لفائدة  زكرياء  دراكة  السيد  من 

السيد دراكة محمد.
اجأماعية  حصة   1122 تفويت 
لفائدة  زكرياء  دراكة  السيد  من 

السيدة ابحيرة سعيدة.
تعيين دراكة محمد كمسير وحيد 
للشركة ملدة غير محدودة تبعا لقبو9 

اسأقالة املسير السيد دراكة زكرياء.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
92862 و6أاريخ  بالقنيطرة تحت رقم 

11 تكأو6ر 2222.
141 P

MOGADOR 0UATE
SARL AU

تبعا لقرارات الجمع العام للشركاء 
 2222 سبأمبر   7 بأاريخ  املسجل 
 MOGADOR OUATE لشركة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد، عنوانها الأجاري دوار 

الجياهنة العرجات، سال.
تقرر ما يلي :

الحل املسبق.
دوار  الأصفية  مقر  تعيين 

الجياهنة العرجات، سال.
تعيين املصفي بنحمو عبد الكبير.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2222 تكأو6ر   6 بأاريخ 

.39752
142 P

BEURRE ET MIEL
SARL AU

BEURRE ET MIEL : اسم الشركة
.SARL AU

الصفة القانونية : ش م م ش و.
العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

22 سبأمبر 2222 بسال.
: مخبزة، توزيع  الهدف االجأماعي 

وصنع الخبز والحلويات.
درهم   12.222  : راسما9 الشركة 
مقسمة إلى 122 حصة من فئة 122 
للشريك  الواحدة  للحصة  درهم 

الوحيد على الشكل الأالي :
السيدة سلمى كزاري 122 حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأاسيس النهائي تي من تاريخ وضع 

السجل الأجاري.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ما عدا  سنة  كل  من  ديسمبر  إلى31 
تاريخ  من  تبأدئ  ارولى  السنة 

التسجيل.
الأجاري  املحل   : املقر االجأماعي 
باملجمع السكني   31 143 عمارة  رقم 

23 مشروع مروى 7 عين عأيق.
التسيير : السيدة سلمى كزاري.

الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 
137439 باملحكمة االبأدائية بأمارة.
143 P

PLAZA POOL
SARL

رقم الأقييد بالسجل الأجاري : 
52923

عنوان مقرها االجأماعي : 37 شارع 
املنصور الدهبي، طنجة

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم   ،2222 سبأمبر  فاتح  في  املؤرخ 

اتخاذ القرارات الأالية :
الذي ينص على ما   :  1 قرار رقم 

يلي : الحصص :
الحامل  عمر  منشد  السيد  قرر 
املالك   A428218 الوطنية  للبطاقة 
 57.222 بقيمة  حصة   572  9
للسيد  حصأه  بيع  بالشركة،  درهم 
للبطاقة  الحامل  رشيد  الشيخاوي 

.Z221584 الوطنية
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قرر السيد الشاضمي ز6ير الحامل 

 ،A657645 الوطنية  للبطاقة 

 23.222 232 حصة بقيمة  املالك 9 

للسيد  حصأه  بيع  بالشركة،  درهم 

للبطاقة  الحامل  رشيد  الشيخاوي 

.Z221584 الوطنية

اللطيف  عبد  منشد  السيد  قرر 

 A279766 الحامل للبطاقة الوطنية 

 12.222 122 حصة بقيمة  املالك 9 

للسيد  حصأه  بيع  بالشركة،  درهم 

للبطاقة  الحامل  رشيد  الشيخاوي 

.Z221584 الوطنية

الذي ينص على ما   :  2 قرار رقم 

يلي : تغيير مسير الشركة.

رشيد  الشيخاوي  السيد  تعيين 

  Z221584 الحامل للبطاقة الوطنية

كمسير للشركة عوض السيد منشد 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  عمر 

.A428218

الذي ينص على ما   :  2 قرار رقم 

يلي : تعديل النظام ارسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبأمبر   29 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222، تحت رقم 12487.

144 P

JTI NORTH AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدودة

الراسما9 : 12.222 درهم

املقر االجأماعي : فيال لو بوا اي 

سيمون، زاوية شارع لي تيو9 وممر لي 

تبريكوتيي، حي املضمار،

الدار البيضاء، املغرب

املسجلة بالسجل الأجاري ملراكش 

تحت رقم 243933

اعالن قانوني
بموجب  الشركة،  شركاء  قرر 

املنعقد  العادي  غير  العام  الجمع 

بأاريخ 22 سبأمبر 2222، ما يلي :

السيد  باسأقالة  علما  اإلحاطة 

فؤاد سمعان باسيال ماتا من مهامه 

كمسير.

تعيين السيد جوزيه لويس تمادور 

اإلسبانية  الجنسية  من  فرنانديز 

املولود في 22 تغسطس 1972 مسيرا 

من  اعأبارا  سنوات   5 ملدة  للشركة 

غاية  إلى  تي   2222 تكأو6ر  فاتح 

للموافقة على  املنعقد  العام  الجمع 

في  املنتهية  السنة  حسابات  املالية 

31 ديسمبر 2226.

بقلم  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  الأجارية  املحكمة 

رقم  تحت   ،2222 3 تكأو6ر  بأاريخ 

الأعديلي  والتسجيل   ،839838

البيضاء  بالدار  الأجاري  بالسجل 

رقم  تحت   ،2222 3 تكأو6ر  بأاريخ 

.32274

145 P

AGAFAY JET
شركة مساهمة مبسطة

ذات شريك واحد

الراسما9 : 122.222 درهم

املقر االجأماعي : إسباس بورت 

دانفا، شارع باب منصور، الطابق 3، 

الدار البيضاء

املحرر  الخاص  العقد  بموجب 

تأسيس  تم   ،2222 يونيو   8 بأاريخ 

شركة مساهمة مبسطة ذات شريك 

واحد الشاملة للخصائص الأالية :

.AGAFAY JET : اسم الشركة

الرتسما9 : 122.222 درهم.

بورت  إسباس   : االجأماعي  املقر 

دانفا، شارع باب منصور، الطابق 3، 

الدار البيضاء.

الشركة  غرض   : الشركة  غرض 

باملغرب والخارج هو كالأالي :

النقل الجوي الخاص.

وساطة ارعما9 والطيران الخاص.

الطيران  وصيانة  وشراء  بيع 

والطائرات.

للطيارين  الخدمات  توفير 

املحترفين املؤهلين.

الطيارين  وتأهيل  تدريب 

املحترفين.

تو  الأجارية  املعامالت  جميع 

املالية  تو  العقارية  تو  منقوالت  على 

املرتبطة بشكل مباشر تو غير مباشر 

تو  تعاله  املذكور  الشركة  بغرض 

تي غرض آخر مماثل تو ذي صلة تو 

لصالح تطوير الشركة.

تخذ الفائدة عن طريق املساهمة 

تو االندماج تو املشاركة تو االكأأاب 

تو  شركة  ري  تخرى  طريقة  بأي  تو 

غير  تو  مباشرة  صلة  ذات  شركات 

املذكورة  الشركة  بغرض  مباشرة 

تعاله.

املدة : 99 سنة.

 LIGHTHOUSE : الشريك الوحيد

 CORPORATION PTC LIMITED

شركة بموجب القانون جبل طارق، 

ويقع مقرها االجأماعي في 63/57 لين 

في  ومسجلة  طارق  جبل  رود،  وو9 

سجل شركات جبل طارق تحت رقم 

.114516

ذو  السيد مكايل الباز،   : الرئيس 

بأاريخ  املزداد  املغر6ية،   الجنسية 

15 تغسطس 1984.

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

الرقم  تحت  البيضاء  للدار  الأجاري 

.557333

146 P

HOME RENOVATION
SARL AU

تأسيس شركة
في  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

2222 بالر6اط والتي تحمل  5 تكأو6ر 

الخصائص الأالية :

تعما9   : االجأماعي  الهدف 

مخألفة.
درهم   15.222  : رتسما9 الشركة 

152 حصة من فئة  نقدا، وهي تمثل 

122 درهم للحصة الواحدة.

ملكية حصص املشاركة هي :

 152 الخوماني  عائشة  السيدة 

حصة تي 15.222 درهم.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

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

ارولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
تجزئة ملك   23  : املقر االجأماعي 

ر�سى عين عودة تمارة.
عائشة  السيدة   : التسيير 

الخوماني لفترة غير محددة.
الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

.137445
147 P

مزار توديت واستشارات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رتسمالها : 6.441.522 درهم

مقرها االجأماعي : زاوية شارع عبد املومن وزنقة 
كالفون، الدار البيضاء

 MAZARS BUSINESS
SERVICES

SAS AU
تاسيس شركة اسهم مبسطة

 ذات شريك وحيد
بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بمدينة 
 ،2222 5 تبريل  الدار البيضاء بأاريخ 
مبسطة  تسهم  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص  ذات شريك وحيد ذات 

الأالية:
 MAZARS BUSINESS : التسمية

.SERVICES SAS AU
اسهم  شركة   : الشركة  شكل 

مبسطة ذات شريك وحيد.
الهدف : تهدف الشركة في املغرب 

كما في الخارج، إلى :
وبشكل  املشتريات،  تركيز 
منصة  شراء  مثال،  تحديدا،  تكثر 
وتدوات  املعلومات  تكنولوجيا 

تكنولوجيا املعلومات.
حسب  تو  الخدمات،  تقديم 
تطوير  تو  تسهيل  تجل  من  الطلب، 
التي  وارنشطة  الجمعوية  ارعما9 
املرتبطة وتشمل  الكيانات  بها  تقوم 
وخدمات  اإلدارية،  الخدمات  هذه 
وخدمات  املعلوميات  تكنولوجيا 
املبيعات  وخدمات  البشرية،  املوارد 

والتسويق.
وتي  للخدمات  وتنفيذ  تقديم 

نشاط مماثل لكل كيان مشارك.
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العمليات  كل  عامة  و6صفة 
الصناعية والأجارية واملالية التي لها 
عالقة بالهدف االجأماعي تعاله والتي 

من شأنها تطوير وتنمية الشركة.
مدة الشركة : 99 سنة ابأداء من 

تاريخ تسجيلها بالسجل الأجاري.
سومية  زنقة   : االجأماعي  املقر 

إقامة شهرزاد.
 ،22 الرقم  الطابق الخامس،   ،3  

الدار البيضاء.
محدد   : االجأماعي  الراسما9 
إلى  درهم مقسم   522.222 مبلغ  في 
درهم   122 فئة  من  سهم   1222
بالكامل  مدفوع  الواحد  للسهم 
شركة  الوحيد  الشريك  طرف  من 

.MAZARS BUSINESS SUPPORT
فاتح  من  تبأدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   31 في  وتنأهي  يناير 

سنة.
ستسير الشركة ولغاية   : التسيير 
الجمع العام العادي للمصادقة على 
ديسمبر   31 السنة املالية املنتهية في 

2224، من طرف املأصرفين :
 MAZARS BUSINESS شركة 
املسؤولية  ذات  شركة   ،SUPPORT
للقانون  خاضعة  املحدودة، 
البلجيكي، مقيمة ببلجيكا وممثلة من 
 PASCAL JAUFFRET السيد  طرف 

بصفأه مأصرفا.
 MAZARS AUDIT & شركة 
املسؤولية  ذات  شركة   ،CONSEIL
البيضاء  بالدار  مقيمة  املحدودة، 
 ABDOU السيد  طرف  من  وممثلة 
مسيرا  بصفأه   SOULEYE DIOP

للشركة.
 JEAN-FRANÇOIS السيد 
 ،CHRISTIAN SALZMANN
فرن�سي   ،1972 فبراير   21 مزداد يوم 
وحامل  بالصين  مقيم  الجنسية، 

.22FV12252 لجواز سفر رقم
 MAZARS شركة  تعيين  تم 
ممثلة من   ،BUSINESS SUPPORT
 PASCAL JAUFFRET السيد  طرف 
كرئيس للمجلس اإلداري ملدة واليأه 

كمأصرف.

اإليداع القانوني والتسجيل.

وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الشركة 

بأاريخ البيضاء  الدار   ملدينة 

سجل  حيث   ،2222 تكأو6ر   11  

بالسجل الأجاري لنفس املدينة تحت 

رقم 557815.

148 P

مزار توديت واستشارات

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رتسمالها : 6.441.522 درهم

مقرها االجأماعي : زاوية شارع عبد املومن وزنقة 

كالفون، الدار البيضاء

 GROUPEMENT POUR UN

 SYSTEME INTERBANCAIRE

 MAROCAIN DE

TELECOMPENSATION GIE

تعيين مأصرف مسأقل للمجموعة
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

 ،2222 ماي   25 بأاريخ  العادي 

النفع  ذات  مجموعة  تعضاء  قرر 

 GROUPEMENT االقأصادي 

 POUR UN SYSTEME

 INTERBANCAIRE MAROCAIN

DE TELECOMPENSATION، مقره 

14، شارع  االجأماعي بالدار البيضاء 

مرس السلطان، ما يلي :

السنة  حسابات  على  املصادقة 

املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2221.

الحسابات  مراقب  والية  تجديد 

لثالث سنوات.

تعيين السيد عبد الرحيم الحسني 

كمأصرف مسأقل للمجموعة.

تجل  من  الصالحيات  إعطاء 

القيام باإلجراءات القانونية.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ملدينة  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

تكأو6ر   13 بأاريخ  البيضاء  الدار 

2222، تحت رقم 841295.

149 P

SODETOP
 STE DECOLLETAGE TOUS

PRODUITS

 AV C N° 11 LOT BAHIA

 EL QODS BERNOUSI

CASABLANCA - MAROC

TEL M +212.22.76.72.14

FAX : +212.22.75.85.67

بمقأ�سى عقد عرفي بأاريخ 7 يوليو 

الزيادة  تمت  البيضاء  بالدار   2228

من   SODETOP في رتس ما9 شركة 

درهم،   722.222 درهم 9   195222

والتي تحمل الخصائص الأالية :

من�سئ   : االجأماعي  الهدف 

ميكانيكي.

راسما9 الشركة : 722.222 درهم 

فئة  من  حصة   7222 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   122

بين الشركاء على الشكل الأالي :

 1166.67 محمد  اوتزوار  السيد 

حصة.

 1166.67 علي  اوتزوار  السيد 

حصة.

الرحمان  عبد  اوتزوار  السيد 

1166.67 حصة.

الكريم  عبد  اوتزوار  السيد 

1166.67 حصة.

 1166.66 رشيد  اتزوار  السيد 

حصة.

 1166.66 السيدة اوتزوار فاطمة 

حصة.

القدس  حي   : االجأماعي  املقر 

 11 رقم  س  شارع  الباهية  إقامة 

سيدي البرنو�سي الدار البيضاء.

املسير الفردي : اوتزوار  علي.

 : الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

.321134

باملحكمة  تم  قانوني  إيداع 

بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

7 يوليو 2228، تحت رقم 357465.

150 P

STE ALASKA CLIM
SARL AU

رقم السجل الأجاري : 163225
تكوين شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
بالر6اط  مؤرخ  محضر  بمقأ�سى 
بأاريخ 31 تغسطس 2221، تم وضع 
القوانين االساسية لشركة محدودة 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات الأالية :
الكهر6ائية،  التركيبات   : الهدف 

)مقاو9).
مكيفات الهواء.

إنشاءات  تو  تعما9  مقاو9 
مخألفة.

املقر : عمارة رقم 32 شقة رقم 8 
حسان  شارع موالي احمد الوكيلي، 

الر6اط.
بما  املا9  راس  حدد   : املا9  راس 

قدره 122.222 درهم.
غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

محدودة من طرف :
ادريس مجريان.

بكأابة  تم   : القانوني  لإليداع 
بالر6اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
2222، تحت رقم  26 سبأمبر  بأاريخ 

.122114
151 P

STE B.ENV
SARL AU

رقم السجل الأجاري : 162717
تكوين شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
بالر6اط  مؤرخ  محضر  بمقأ�سى 
بأاريخ 12 تغسطس 2222، تم وضع 
القوانين االساسية لشركة محدودة 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات الأالية :
الدراسات  مكأب   : الهدف 

والأحقيقات والبحوث.
املقر : عمارة رقم 32 شقة رقم 8 
حسان  شارع موالي تحمد الوكيلي، 

الر6اط.
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بما  املا9  راس  حدد   : املا9  راس 

قدره 122.222 درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

محدودة من طرف :

خا9 ابن شقرون.

بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالر6اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

2222، تحت رقم  13 سبأمبر  بأاريخ 

.128682

152 P

STE TAP EXELLENCE

SARL AU

رقم السجل الأجاري : 163227

تكوين شركة محدودة املسؤولية

 ذات الشريك الوحيد

بالر6اط  مؤرخ  محضر  بمقأ�سى 

وضع  تم   ،2222 سبأمبر   2 بأاريخ 

القوانين االساسية لشركة محدودة 

الوحيد،  الشريك  ذات  املسؤولية 

ذات املميزات الأالية :

الهدف : االستشارات اإلدارية.

التسويق الرقمي.

املقر : عمارة رقم 32 شقة رقم 8 

شارع موالي احمد الوكيلي، حسان، 

الر6اط.

قدره  بما  حدد   : املا9  راس 

122.222 درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

محدودة من طرف :

نداي خدمو9 مصطفى.

بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالر6اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

2222، تحت رقم  26 سبأمبر  بأاريخ 

.122115

153 P

فيداركو

شركة محدودة املسؤولية

راسمالها : 122.222 درهم

عضو بهيئة الخبراء املحاسبين

زنقة مصطفى املعاني رقم 357، الدار البيضاء

CASA DEL ARTE
SARL

راسمالها : 622.222 درهم

مقر الشركة : الدار البيضاء، 

جميلة 5 زنقة 145، عمارة رقم 47 

الطابق 4

س ت الدار البيضاء رقم 126283

نقل مقر الشركة
العادي  غير  العام  الجمع  قام 

 CASA DEL الشركة  في  للشركاء 

 ،2222 ماي   32 في  املؤرخ   ،ARTE

بما يلي :

الدار  إلى  الشركة  مقر  نقل 
البيضاء، جميلة 5 زنقة 145، عمارة 

رقم 47، الطابق الرابع.

النظام  من   4 البند  تعديل 

ارسا�سي.

تم إنجاز اإليداع القانوني بكأابة 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء في 29 سبأمبر 2222، تحت 
رقم 839618.

154 P

فيداركو

شركة محدودة املسؤولية

راسمالها : 122.222 درهم

عضو بهيئة الخبراء املحاسبين

زنقة مصطفى املعاني رقم 357، الدار البيضاء

CASA DEL ARTE
SARL

راسمالها : 622.222 درهم

مقر الشركة : الدار البيضاء، 

جميلة 5 زنقة 145، عمارة رقم 47 

الطابق 4

س ت الدار البيضاء رقم 126283

حل الشركة قبل اروان
بموجب عقد عرفي مؤرخ بالدار 

قام   ،2222 ماي   31 في  البيضاء 

لشركة  العادي  غير  العام  الجمع 

CASA DEL ARTE، بما يلي :

اروان  قبل  الشركة  حل  قرار 

وفأح  الأاريخ  هذا  نفس  من  ابأداء 

الأصفية الودية.

السيدة  املسيرين  وكالة  إنهاء 

 LANGLOIS دومينيك  النكلوا 

املحفوظي  والسيد   DOMINIQUE

.EL MAHFOUDI ADAM آدم

مع  مصفي  بصفة  تعيين 

السيد  املدى،  الواسعة  الصالحيات 

الجنسية،  مغربي  ادم،  املحفوظي 

املزداد في 26 ديسمبر 1972، القاطن 
 145 زنقة   5 جميلة  البيضاء  بالدار 

الرابع،  الطابق   ،47 رقم  عمارة 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
.BE574568 رقم

بجميلة  الأصفية  مقر  تحديد 
الطابق   47 عمارة رقم   145 زنقة   5

الرابع، الدار البيضاء.

تم إنجاز اإليداع القانوني بكأابة 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء في 29 سبأمبر 2222، تحت 
رقم 839622.

155 P

OXEA-FIDECOM

شركة محدودة املسؤولية
راسمالها : 122.122 درهم

3، محج مهدي بن بركة، قطاع 11، بلوك ت

حي الرياض، الر6اط

STELLA
SA

راسمالها : 22.222 درهم

مقر الشركة : زنقة ديلبي، الر6اط

س ت بالر6اط : 22894

تحويل شركة مساهمة إلى شركة 
محدودة املسؤولية ذات شريك 

وحيد
العادي  غير  العام  الجمع  قام 

املنعقد في 5 يوليو 2222، بما يلي :

حصص  تحويل  تحقيق  معاينة 

جميع املساهمين في الشركة لفائدة 

 L’EGLISE CATHOLIQUE AU

بحيث تصبح هذه ارخيرة   MAROC

املكونة  حصة   422 ملجموع  حاملة 

لراسما9 الشركة.

مساهمة  شركة  تحويل  قرار 
محدودة  شركة  إلى   STELLA
املسؤولية ذات شريك وحيد، ابأداء 
الشخصية  تغيير  بدون  يومه  من 
الشركة  تحأفظ  بحيث  القانونية، 
على نفس تسمية الشركة، نفس مبلغ 
رتسما9 الشركة ونفس مقر الشركة.

باإلضافة إلى ذلك قرار رفع القيمة 
للشركة  الأابعة  للحصص  االسمية 
من فئة 52 درهم إلى فئة 122 درهم 

لكل حصة.
للشريكة  تخصيص  قرار  بالأالي، 
تابعة  جديدة  حصة  الوحيدة، 
فئة  إلى  درهم   52 فئة  من  للشركة 

122 درهم لكل حصة.
للشريكة  تخصيص  قرار  بالأالي، 
تابعة  جديدة  حصة  الوحيدة 
بالنسبة لحصأين قديمأين  للشركة 

موجودتين.
في  املحدد  الشركة  رتسما9  إن 
22.222 درهم، سيأم إذا توزيعه إلى 
فئة  من  للشركة  تابعة  حصة   222
املخصصة  حصة،  لكل  درهم   122

كليا للشريكة الوحيدة.
وحيد  مسير  بصفة  تعيين  قرار 
من يومه وملدة غير  ابأداء  للشركة، 

محدودة.
سيادة كريسطو6ا9 لو6يز روميرو 
 ،CRISTOBAL LOPEZ ROMERO
بفيلي،   1952 ماي   19 في  املزداد 

رو6يو، تمليريا )إسبانيا).
الحامل  إسبانية،  جنسية  من 
 ،G223112M لبطاقة التسجيل رقم
 ،1 رقم  الر6اط،  بأبرشية  القاطن 

زنقة الحاج محمد الرفاعي، الر6اط.
تعهدت  الشركة  بأن  االشهاد 
العقود  لجميع  بالنسبة  صراحة، 
املأعلقة بها، بالأوقيع الفردي للمسير 
لو6يز  كريسطو6ا9  سيادة  الوحيد 

روميرو.
ارسا�سي  النظام  على  املصادقة 
الجديد شركة  للشركة تحت شكله 
شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 
النظام  تم  بند على حدة  وحيد كل 

ارسا�سي بأكمله.
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تم إنجاز اإليداع القانوني بكأابة 
بالر6اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2222 سبأمبر   28 في 

.129231
156 P

STE AGRIBI AIT OUAHI
SARL AU

توسيع الهدف االجأماعي
العام االسأثنائي  الجمع  بموجب 
املنعقد بأاريخ 17 يونيو 2222، فقد 
: توسيع الهدف االجأماعي  تم ما يلي 
وذلك بإضافة النشاط الأالي : تقديم 
الخدمات الفالحية و6ذلك تم تجديد 

القانون االسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
16 سبأمبر  االبأدائية بتيفلت بأاريخ 

2222، تحت رقم 485.
157 P

BFZ CONSULTING BFZ CONSULTING
زنقة دكار عمارة 5 رقم 6 املحيط الر6اط

NEW BRAND COIFF
شركة ذات مسؤولية محدودة

وذات شريك منفرد
راسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجأماعي : 13 زنقة موحى او 
حمو الزياني القبيبات، الر6اط

رقم السجل الأجاري : 156251
بيع الحصص وتعيين مسير جديد

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
شركة  شركاء  قرر  االسأثنائي، 
شركة ذات   NEW BRAND COIFF
شريك  وذات  محدودة  مسؤولية 
زنقة   13  : مقرها االجأماعي  منفرد، 
القبيبات،  الزياني  حمو  تو  موحى 
الر6اط واملسجلة في السجل الأجاري 

تحت رقم 156251 ما يلي :
املصادقة واملوافقة على :

252 حصة من طرف السيد  بيع 
البرهمي جواد لصالح السيد بورعدة 

هشام.
252 حصة من طرف السيد  بيع 
السيدة  لصالح  جواد  البرهمي 

بورعدة ملياء.

252 حصة من طرف السيد  بيع 
السيدة  لصالح  جواد  البرهمي 

بورعدة تميمة.
252 حصة من طرف السيد  بيع 
البرهمي جواد لصالح السيدة بورعدة 

وفاء.
القانوني  الشكل  تغيير  و6الأالي 
مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 
محدودة ذات شريك منفرد إلى شركة 

ذات مسؤولية محدودة.
تعيين مسير جديد.

البرهمي  السيد  ملهام  حد  وضع 
جواد كمسير للشركة وتعيين السيدة 
بورعدة تميمة كمسيرة للشركة ملدة 

غير محددة.
تعديل النظام االسا�سي للشركة.

في  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
املحكمة الأجارية بالر6اط تحت رقم 

129454 بأاريخ 7 تكأو6ر 2222.
158 P

مكأب االسأاذ نور الدين املكوري
إقامة جوهرة موكادور

شارع العقبة
 )تمام املحافظة العقارية)

 موثق بالصويرة
سجل الأجاري رقم 6648 لدى املحكمة 

االبأدائية بالصويرة

 فسخ عقد تأجير أصل تجاري

 في إطار التسيير الحر
بمقأ�سى عقد توثيقي حرر بمكأب 
موثق  املكوري  الدين  نور  االسأاذ 
 ،2222 فبراير   18 بأاريخ  بالصويرة 
تم فسخ عقد تأجير في إطار التسيير 
الحر لألصل الأجاري الذي كان ير6ط 
ALAIN FILLAUD والسيدين  السيد 
 KARIM IOUALALEN ET BRAHIM
واملأعلق   MEZIANE IOUALALEN
بارصل الأجاري الكائن بالصويرة، 2 
زنقة السقالة، محل السجل الأجاري 

عدد 6648.
بكأابة  القانوني  اإليداع  وتم 
االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 ،2222 تكأو6ر   11 بالصويرة بأاريخ 

تحت رقم 29.
159 P

شركة بوملار
شركة مجهولة االسم ذات مجلس 

االشراف واملراقبة
ذات راسما9 : 552.222 درهم

املقر االجأماعي : شقة رقم 11 عمارة 
16 إقامة البركة حي تدرار تكادير

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
قرر   ،2222 سبأمبر   22 بأاريخ 

مساهمين شركة بوملار ما يلي :
تأكيد  على  العام  الجمع  صادق 
مجلس  تعضاء  وتجديد  تعيين 

االشراف واملراقبة.
السيد باعدي عبد الهادي انأخب 

رئيسا.
السيد باعدي محمد طه.

شركة ارتالد ش م ممثلها السيد 
انريك اكسب موناسأيريو.

 ،2223 بالنسبة للسنوات املالية 
2224، 2225 ملدة ثالث سنوات.

تأكيد  على  العام  الجمع  صادق 
املجلس  تعضاء  وتجديد  تعيين 

الأنفيذي.
بصفتها  عائشة  زياني  السيدة 

رئيسة املجلس الأنفيذي.
جون  تورونتيجي  اكسب  السيد 

بصفأه املدير العام.
جوصيبة  ترزا  إيكورين  السيد 

بصفأه املدير العام.
بصفأه  لحسين  توزدي  السيد 

مدير.
 ،2223 بالنسبة للسنوات املالية 

2224 و2225 ملدة ثالث سنوات.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   ،2222 تكأو6ر   12 بأاريخ 

.118769
160 P

SOCIETE LG EVENT
SARL AU

بسال  حرر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
الجمع  قرر   2222 مارس   14 بأاريخ 

العام الغير العادي لشركة ما يلي : 
 OUZI تغيير تسمية الشركة من 

.LG EVENT إلى التسمية SERVICE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بسال بأاريخ 26 يوليو 2222 

تحت رقم 31449.

161 P

BORED ARCHITECTS شركة

ش.م.م.ش.و

مهندس معماري - اشغا9 الهندسة 

املعمارية

عمارة رقم 32 شقة 8 زنقة موالي 

احمد لوكيلي حسان الر6اط

نص الأأسيس
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

تأسيس  تم   2222 تغسطس   32

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد باملواصفات الأالية :

 BORED  : التسمية 

.ARCHITECTS

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة بشريك وحيد.

 32 رقم  عمارة   : االجأماعي  املقر 

لوكيلي  احمد  موالي  زنقة   8 شقة 

حسان الر6اط.

 - معماري  مهندس   : الغرض 

اشغا9 الهندسة املعمارية.

تلف  مائة  في  حدد   : الرتسما9 

درهم )122.222.22) موزع إلى 1222 

حصة موزعة على الشكل الأالي :

 1222 احمد  امحزون  السيد 

حصة.

تسير الشركة من طرف   : التسير 

السيد امحزون احمد وذلك ملدة غير 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كأابة الضبط 

بأاريخ  بالر6اط  الأجارية  باملحكمة 

12 تكأو6ر 2222 تحت رقم 129495 

السجل الأجاري رقم 163319.

162 P
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OUTLAND SERVICES شركة
ش.م.م

االستشارات اإلدارية والتسييرية
عمارة 32 شقة 8 زنقة موالي احمد 

لوكيلي حسان الر6اط
نص الأأسيس

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
تم تأسيس شركة   2222 سبأمبر   8
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد باملواصفات الأالية :
 OUTLAND شركة   : التسمية 

SERVICES
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
شقة   32 عمارة   : املقر االجأماعي 
زنقة موالي احمد لوكيلي حسان   8

الر6اط.
اإلدارية  االستشارات   : الغرض 

والتسييرية.
تلف  مائة  في  حدد   : الرتسما9 
إلى  موزعة   (122.222.22( درهم 
الشكل  على  موزعة  حصة   1222

الأالي :
معاد الزواوي 522 حصة ؛

 522 العلوي  الطهري  جيهان 
حصة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 
السيد معاد الزواوي وذلك ملدة غير 

محددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كأابة الضبط 
بأاريخ بالر6اط  الأجارية   باملحكمة 

 129412 2222 تحت رقم  تكأو6ر   6
السجل الأجاري رقم 163251.

163 P

 J'EXCELLE شركة
ش.م.م

مركز الأحضير لالمأحانات - الأوجيه 
والدعم املدر�سي لجميع املسأويات - 

مركز اللغات
الطابق الثالث حي متشفسان شارع 

الزرقطوني رقم 225، خنيفرة
نص تأسيس

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
2222 تم تأسيس شركة  32 سبأمبر 

ذات مسؤولية محدودة باملواصفات  

الأالية :

 J'EXCELLE التسمية : شركة
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
الثالث  الطابق   : االجأماعي  املقر 
حي متشفسان شارع الزرقطوني رقم 

225، خنيفرة.
الأحضير  مركز   : الغرض 
والدعم  الأوجيه   - لالمأحانات 
مركز   - املسأويات  لجميع  املدر�سي 

اللغات.
تلف  مائة  في  حدد   : الرتسما9 
إلى  موزعة   (122.222.22( درهم 
الشكل  على  موزعة  حصة   1222

الأالي :
 522 حركاس  سفيان  السيد 

حصة ؛
السيد ياسين الهواري 522 حصة ؛
التسيير : تسيير الشركة من طرف 
السيد سفيان حركاس وذلك ملدة غير 

محددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كأابة الضبط 
بأاريخ بخنيفرة  اإلبأدائية   باملحكمة 

5 تكأو6ر 2222 تحت رقم 2222/442 
السجل الأجاري رقم 4575.

164 P

 STE GHOUZLANE
TRAVAUX

SARL
شارع 21 زنقة 13 رقم 45 حي 

السيري خنيفرة
غير  اجأماع  محضر  بمقأ�سى 
2222 تم   24 تغسطس  عادي بأاريخ 

اتخاذ القارارات الأالية :
الشركة   مقر  تغيير   :  1 القرار 
خنيفرة  تيغسالين،  املسيرة  حي  من 
حي   45 رقم   13 زنقة   21 شارع  إلى 

السيري، خنيفرة.
القرار 2 : إضافة ارنشطة الأالية:
 بيع املأكوالت الخفيفة - مفاوضة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
اإلبأدائية  باملحكمة  القانوني 
 2222 سبأمبر   5 بأاريخ  بخنيفرة 
السجل   2222/386 رقم  تحت 

الأجاري 3977.
165 P

AB MOSAIQUE
SARL AU

عين الحلوف سيدي ملين كاف 

النسور خنيفرة

- RC N°715-IF N°4130335 

ICE N°221533722222224

غير  اجأماع  محضر  بمقأ�سى 

وبعد   2222 تبريل   11 بأاريخ  عادي 

إبراهيم  مالك  تبو  السيد  وفات 

مسير الشركة ومالك جميع حصص 

 12982 الشركة تعاله والتي تقدر ب 

حصة بقيمة مائة درهم للحصة تم 

اتخاذ القرارات الأالية :

حصة   12982 توزيع   :  1 القرار 

من حصص الشريك الوحيد املأوفى 

لفائدة  إبراهيم  مالك  تبو  السيد 

الورثة. على الشكل الأالي بقيمة مائة 

)122) درهم للحصة.

السيدة فاضيل عائشة 1622.52 

حصة ؛

 5678.75 السيد ابومالك زوهير 

حصة ؛

 5678.75 كما9  ابومالك  السيد 

حصة.

تعيين السيد ابومالك   :  2 القرار 

زوهير والسيد ابومالك كما9 للشركة 

وذلك ملدة غير محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كأابة الضبط 

بأاريخ  بخنيفرة  االبأدائية  باملحكمة 

 186 رقم  تحت   2222 تبريل   28

السجل الأجاري رقم 715.

166 P

بيباموب
تأسيس  على  االتفاق  تم  لقد 

شركة حسب املعطيات الأالية :

التسمية : بيباموب

رقم  العمارة   : االجأماعي  املقر 
ارو9  الطابق   25 رقم  شقة   1427

تجزئة اوالد زعير عين عودة - تمارة.

تأجير وتشغيل العقارات   : الهدف 

اململوكة تو املؤجرة.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

الأأسيس.

املا9  رتس  عدد   : الرتسما9 

.122.222

طرف  من  تسير   : التسيير 

بأاريخ  املزداد  نبيل  بلوط  السيد 

1982/22/12 والسيد يوسف بلحاج 

املزداد بأاريخ 1984/12/21.

لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

االبأدائية بأمارة في 12 تكأو6ر 2222 

تحت رقم 9273.

167 P

AL MORTAJEZ RACING
تأسيس

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بالر6اط 

تم تأسيس  قد    2222 سبأمبر   7 في 

شركة تحمل الخصائص الأالية :

 AL MORTAJEZ  : التسمية 

.RACING

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة لشريك وحيد.

الهدف االجأماعي : 

اسطبل لسباق الخيل ؛

تر6ية الخيو9 ؛

مقاولة تدبير واسأغال9 للضيعات 

الفالحية.

درهم نقدا   122.222  : الرتسما9 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة.

املدة : 99 سنة ابأداء من الأقييد  

بالسجل الأجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ارولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
فجيج  زنقة   5  : االجأماعي  املقر 

حسان،  الثالث،  الطابق   9 شقة 

الر6اط.

والتسيير  اإلدارة   : التسيير 

مروان  للسيد  البنكي  الحساب 

لحموش الحامل للبطاقة الأعريفية 

غير  ملدة   A398939 رقم   الوطنية 

محدودة.
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الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

باملحكمة الأجارية بالر6اط : 163287  

بأاريخ 6 تكأو6ر 2222 )تحت اإليداع 

القانوني رقم 129447).

168 P

TGRS

تأسيس

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بالر6اط 

تأسيس  تم  قد   2221 يونيو   3 في 

شركة تحمل الخصائص الأالية :

.TGRS : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

الهدف االجأماعي : 

تشغا9 مخألفة ؛

تشغا9 عمومية ؛

تشغا9 الحدادة.

درهم نقدا   122.222  : الرتسما9 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة.

املدة : 99 سنة ابأداء من الأقييد 

بالسجل الأجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ارولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

زنقة تافراوت   4  : املقر االجأماعي 

شقة رقم 2 الطابق السفلي، حسان، 

الر6اط.

والتسيير  اإلدارة   : التسيير 

النحناحي   للسيد  البنكي  الحساب 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  محمد 

غير  ملدة   D492982 رقم  الوطنية 

محدودة.

الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

باملحكمة الأجارية بالر6اط : 154613  

)تحت   2221 سبأمبر   14 بأاريخ 

اإليداع القانوني رقم 117446).

169 P

 SOCIETE ITAMOUBILIA

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

برتسما9 قدره 122.222 درهم

املقر االجأماعي : 24 شارع ارمير 

سيدي محمد حي الرشاد، القرية، 

سال

تفويت الحصص وتغيير املسير

الجمع  محضر  في  جاء  ملا  تبعا 

 21 بأاريخ  املنعقد  العام االسأثنائي 

تبريل 2222 تقرر ما يلي :

 122 حصة بقيمة   1222 تفويت 

طرف  من  الواحدة  للحصة  درهم 

لصالح  شيماء  الحدادي  السيدة 

السيد إبراهيم بضرار.

اسأقالة السيدة الحدادي شيماء 

من منصبها كمسيرة للشركة.

إبراهيم  للسيد  الفردي  اإلمضاء 

بضرار.

وضع نظام تسا�سي جديد مرفق 

بما سبق من الأعديالت.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

2222 تحت  14 سبأمبر  بسال بأاريخ 
رقم 39582.

وهذا بمثابة مقأطف و6يان

170 P

 CENTRE CONSULAIRE

 DE GESTION ET DE

 COMPTABILITE

Dite par abréviation

  CECOGEC KENITRA 
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد 
رتسمالها 122.222 درهم

املقر االجأماعي: الساحة اإلدارية 

ص.ب 181 القنيطرة

حل الشركة

تبعا ملا جاء في محضر الجمع العام 

االجأماعي  باملقر  املنعقد  االسأثنائي 

بأاريخ فاتح فبراير 2222 تقرر ما يلي :

فاتح  من  ابأداء  الشركة  حل 

فبراير 2222.

منح السيد لحني�سي عبد اللطيف 

تاريخ  من  تحفظ  دون  و  تاما  ابراءا 

بداية نشاط الشركة حتى يومنا هذا.

بالعنوان  الأصفية  مكان  تعيين 

 181 الساحة اإلدارية ص.ب  الأالي: 

القنيطرة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

سبأمبر   22 االبأدائية بالقنيطرة في 

2222 تحت رقم 292591.

   وهذا بمثابة مقأــطف و6ـــيان.  

171 P

BMA INVEST SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
رتسمالها يبلغ 122.222.22 درهم

املقر االجأماعي: زاوية زنقة مكة 

واملرينيين حسان الر6اط

تغيير املقر االجأماعي

 26 بأاريخ  مداوالت  بمقأ�سى 

العامة  الجمعية  إن   2222 سبأمبر 

غير العادية قد قررت :

للشركة  االجأماعي  املقر  تغيير 
واملرينيين  مكة  زنقة  من:   زاوية 

الأالي :  العنوان  إلى  الر6اط  حسان 
زنقة   8 رقم  الشقة   32 رقم  عمارة 

موالي احمد الوكيلي حسان الر6اط.

وضع قانون تسا�سي جديد مرفق 

بما سبق من الأعديالت.

اإليداع القانوني:

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالر6اط بأاريخ 32 شتنبر 2222 تحت 
رقم 129242.

و هذا بمثابة مقأطف و بيان

172 P

STE DEUX STEEL
SARL

لشركة  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

DEUX STEEL SARL سجل بالر6اط 

في 6 سبأمبر 2222 تقرر ما يلي :

من  الشركة  رتسما9  زيادة 

 1.522.222 إلى  درهم   522.222

درهم مقسمة كاآلتي :

 8522  : بنعموش  يونس  السيد 

حصة.

 : بنعموش  مصطفى  السيد 

حصة.تعيين السيد مصطفى   1522

بنعموش كمسير إضافي للشركة.

شركة  من  القانوني  الشكل  تغير 

ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد 

إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالر6اط بأاريخ 6 تكأو6ر 2222 تحت 
رقم 129431.

173 P

SUDOWORK
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رتسمالها : 122.222 درهم

تأسيس شركة
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

22 سبأمبر 2222 بأمارة، تم تأسيس 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بالصفات الأالية :

اسم  الشركة  تحمل   : التسمية 

SUDOWORK SARL AU

 ،2 رقم  شقة   : االجأماعي  املقر 

عمارة رقم 21، تجزئة بوراس، تمارة.

الهدف : تطوير النظم املعلوماتية 

الخدمات  واسأيراد  تصدير   /

املعلوماتية.
بمبلغ  حدد   : الشركة  رتسما9 

 1222 درهم مقسمة على   122.222

 122 قيمة الحصة الواحدة  حصة، 

درهم، يمألكها السيد مولودي هشام 

1222 حصة.

في  محددة  الشركة  مدة   : املدة 

99 سنة ابأداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل الأجاري.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

مولودي هشام.
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سجلت الشركة بالسجل الأجاري 
للمحكمة االبأدائية بأمارة تحت رقم 

.137399
174 P

O’KENZ SERVICES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رتسمالها : 122.222 درهم
تأسيس شركة

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
12 سبأمبر 2222 بأمارة، تم تأسيس 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد بالصفات الأالية :
اسم  الشركة  تحمل   : التسمية 

O’KENZ SERVICES SARL AU
 ،2 رقم  شقة   : االجأماعي  املقر 
عمارة رقم 21، تجزئة بوراس، شارع 

طارق ابن زياد، تمارة.
الهدف : بيع وتوزيع مواد الأجميل 

/ مسأحضرات الأجميل والعناية.
بمبلغ  حدد   : الشركة  رتسما9 
 1222 درهم مقسمة على   122.222
 122 قيمة الحصة الواحدة  حصة، 

درهم، تمألكها السيدة عي�سى وفاء.
في  محددة  الشركة  مدة   : املدة 
99 سنة ابأداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل الأجاري.
السيدة  الشركة  يسير   : التسيير 

عي�سى وفاء.
سجلت الشركة بالسجل الأجاري 
للمحكمة االبأدائية بأمارة تحت رقم 

.137315
175 P

URBAN FOOD
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رتسمالها : 122.222 درهم

املقر االجأماعي : 3، تجزئة 15
الر6اط

الزيادة والنقصان في الرتسما9 
االجأماعي

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالر6اط بأاريخ فاتح تغسطس 2222 
للشركاء العامة  الجمعية   قررت 

ما يلي :

تحرير املبلغ املأبقي غير املحرر من 
رتس املا9 والذي يبلغ 75.222 درهم.

موافقة على تقرير املصادقة على 
حصر الحسابات الجارية للشركاء.

االجأماعي  الرتسما9  في  زيادة 
دمج  خال9  من   481.222 بمبلغ 
حيث  به  املرتبط  الجاري  الحساب 
من  الشركة  رتسما9  قيمة  نقل  تم 
 581.222 ليصبح  درهم   122.222
حصة   4812 إنشاء  إلى  تدى  مما 

جديدة بقيمة 122 درهم للحصة.
طريق  عن  الرتسما9  في  نقصان 
بمبلغ  امللحوظة  الخسائر  استيعاب 
خفض  و6الأالي  درهم   481.222
إلى  درهم   581.222 من  املا9  رتس 
 1222 إلى  مقسمة  درهم   122.222

حصة بقيمة 122 درهم للحصة.
القانون  من  و7   6 املواد  تعديل 

ارسا�سي.
تحيين القانون ارسا�سي للشركة.

مسائل مخألفة.
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالر6اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2222 تكأو6ر   12 بأاريخ 

.129527
176 P

YOKA SUSHI MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها : 452.222 درهم
املقر االجأماعي : 232، شارع محمد 

الخامس رقم 1 مراكش
الزيادة والنقصان في الرتسما9 

االجأماعي
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالر6اط بأاريخ فاتح تغسطس 2222 
للشركاء العامة  الجمعية   قررت 

ما يلي :
موافقة على تقرير املصادقة على 

حصر الحسابات الجارية للشركاء.
االجأماعي  الرتسما9  في  زيادة 
دمج  خال9  من   934.522 بمبلغ 
حيث  به  املرتبط  الجاري  الحساب 
من  الشركة  رتسما9  قيمة  نقل  تم 
 1.384.522 درهم ليصبح   452.222
حصة   9345 إنشاء  إلى  تدى  مما 

جديدة بقيمة 122 درهم للحصة.

طريق  عن  الرتسما9  في  نقصان 

بمبلغ  امللحوظة  الخسائر  استيعاب 

خفض  و6الأالي  درهم   934.522

درهم إلى   1.384.522 رتس املا9 من 

 4522 إلى  مقسمة  درهم   452.222

حصة بقيمة 122 درهم للحصة.

القانون  من  و7   6 املواد  تعديل 

ارسا�سي.

تحيين القانون ارسا�سي للشركة.

مسائل مخألفة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة الأجارية بمراكش 

رقم  تحت   2222 تكأو6ر   7 بأاريخ 

.12632

177 P

BCV

مكأب االستشارة القانونية بالر6اط

الهاتف : 25.37.29.54.21

DYAR TAWAKKOUL

SARL

ش.ذ.م.م

RC N° : 117059/RABAT

برتسما9 : 122.222 درهم

حل مسبق للشركة
االسأثنائي  العام  للجمع  تبعا 

 2222 تغسطس   17 بأاريخ  املنعقد 

قرر الشركاء ما يلي :

حل مسبق للشركة مع الشروع في 

الأصفية ابأداء من الأاريخ املذكور.

حدد مقر الأصفية في : سكأور 9 

 2 الشقة   12 إقامة لكملياس عمارة 

حي الرياض الر6اط.

تولية السيد عمراوي محمد حامل 

 A115481 رقم  الوطنية  للبطاقة 

كمصفي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

الأجارية بالر6اط تحت رقم 129525 

في 12 تكأو6ر 2222.

178 P

FANTASTIC BROADCAST
SARL

رتسمالها : 92.222 درهما
سجل تجاري 163313

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
تمت   2222 سبأمبر   14 بأاريخ 
لشركة  ارسا�سي  النظام  صياغة 
 ،FANTASTIC BROADCAST SARL
شركة محدودة املسؤولية، رتسمالها  
االجأماعي،  مقرها  درهما،   92.222
تكدا9،   ،4 رقم  شارع اربطا9،   ،15

الر6اط.
مغر6ية  البختي  فدوى  السيدة 
الحاملة للبطاقة الوطنية  الجنسية، 

رقم JD13569 ؛ ب 322 حصة.
مغر6ية  موتيق  بديعة  السيدة 
الحاملة للبطاقة الوطنية  الجنسية، 

رقم A598552 ؛ ب 322 حصة.
مغر6ية  الحلوي  مريم  السيدة 
الحاملة للبطاقة الوطنية  الجنسية، 

رقم E522529 ؛ ب 322 حصة.
اإلنأاج   : الأجاري  النشاط 
 - تلفزة   - )راديو  البصري  السمعي 

تفالم سينمائية).
غير  ملدة  الشركة،  تسيير  فوض 
البختي،  فدوى  للسيدة  محددة، 
للبطاقة  الحاملة  الجنسية،  مغر6ية 

.JD13569 الوطنية رقم
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 
 2222 تكأو6ر   12 بأاريخ  بالر6اط، 

تحت رقم 163313.
179 P

CEDAMUS
ش.م.م.ش.و

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وشريك وحيد

رتسمالها : 1.452.222 درهم
مقرها االجأماعي : عمارة 11، شقة 
12، إقامة سميراميس تجزئة سعيد 

حجي، سال
تغيير املقر االجأماعي

بموجب عقد عرفي محرر في سال 
الشريك  قرر   2222 ماي   31 بأاريخ 

الوحيد ما يلي :
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للشركة  االجأماعي  املقر  نقل 

إقامة   ،12 شقة   ،11 عمارة   : من 

سميراميس تجزئة سعيد حجي، سال، 

عمارة   : الكائن ب  الجديد  املقر  إلى 

22، شقة 4، الطابق 2، حي العبادي، 

تمارة.

تم اإليداع القانوني لهذا املحضر 

املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بكأابة 

تكأو6ر   11 بأاريخ  بأمارة  االبأدائية 

2222 تحت رقم 9272.

180 P

مافار
ش.م

شركة مساهمة

رتسمالها 75.242.822 درهم

املقر االجأماعي شارع الكمياء رقم 

6 الحي الصناعي سيدي البرنو�سي 

الدار البيضاء

السجل الأجاري الدار البيضاء

رقم 16985

الشركة  إدارة  اجأماع  بمقأ�سى 

تجديد  تم   2222 يونيو   21 بأاريخ 

مهام :

السيد بيير البي بصفأه مدير عام 

الذي سيقرر  العام  الجمع  إلى غاية 

في املنتهية  الشركة  حسابات   في 

31 ديسمبر 2222.

بصفأه  بوكبوت  لحسين  السيد 

الجمع  غاية  إلى  مساعد  عام  مدير 

حسابات  في  سيقرر  الذي  العام 

الشركة املنتهية في 31 ديسمبر 2222.

السيد كريم ازماني بصفأه مدير 

الصيدالنية  بارغما9  املكلف  عام 

الذي سيقرر  العام  الجمع  إلى غاية 

في املنتهية  الشركة  حسابات   في 

31 ديسمبر 2222.

الأجاري  بالسجل  اإليداع  تم 

رقم  تحت   2222 يوليو   26 بأاريخ 

.832321

181 P

 SOCIETE DE FOURNITURES

 INDUSTRIELLES DE

TEMARA

SFIT - SARL

ش.م.م.ش.و

شركة محدودة املسؤولية

رتسمالها : 122.222 درهم

5، حي آن ماري شارع القاهرة تمارة

سجل  عرفي  عقد  بموجب 

 2222 تغسطس   9 بأاريخ  بالر6اط 

قرر الجمع العام االسأثنائي لشركة 

 SOCIETE DE FOURNITURES

 INDUSTRIELLES DE TEMARA -

SFIT - SARL ما يلي :

املصادقة على تفويت 222 حصة 

اجأماعية من طرف السيد دركمون 

محمد لفائدة السيد دمير تسامة.

املصادقة على تفويت 222 حصة 

اجأماعية من طرف السيد دركمون 

كما9 لفائدة السيد دمير تسامة.

املصادقة على تفويت 222 حصة 

اجأماعية من طرف السيدة صروخ 

اإلدري�سي لطيفة لفائدة السيد دمير 

تسامة.

املصادقة على تفويت 222 حصة 

اجأماعية من طرف السيد دركمون 

حمزة لفائدة السيد دمير تسامة.

املصادقة على تفويت 222 حصة 

اجأماعية من طرف السيدة دركمون 

يسرا لفائدة السيد دمير تسامة.

تغير الشكل القانوني للشركة من 

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد.

ارسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  وتم 

رقم  تحت  الر6اط  في  الأجارية 

127336 بأاريخ 2 سبأمبر 2222.

182 P

PUPPYLAND
SARL AU

تأسيس شركة
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
27 سبأمبر 2222 تم إحداث القانون 
ارسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد تألخص فيما يلي :
 PUPPYLAND SARL  : التسمية 

AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
بيع منأجات   : الهدف االجأماعي 
تغذية  مواد  تو  مركبة  علف 

الحيوانات، تاجر جملة، تاجر.
شارع ارمير   24  : املقر االجأماعي 

محمد حي الرشاد القرية سال.
املدة : 99 سنة.

رتسما9 الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.
السيدة شماعو يسرى   : التسيير 

ملدة غير محدودة.
 : الفترة املعمو9 بها خال9 السنة 

تبدت من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.
لفائدة   %5 بعد خصم   : ارر6اح 
االحأياط القانوني الفائض يأصرف 

فيه حسب قرار الشركاء.
السجل الأجاري : 36857 سال.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة االبأدائية بسال في 

6 تكأو6ر 2222 رقم : 39765.
من تجل االسأخالص والبيان

183 P

E-STATIONS
SARL AU

تأسيس شركة
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
26 سبأمبر 2222 تم إحداث القانون 
ارسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد تألخص فيما يلي :
 E-STATIONS SARL  : التسمية 

AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

االسأيراد   : االجأماعي  الهدف 

والأصدير، الأجارة بشكل عام.

شقة   32 عمارة   : املقر االجأماعي 
لوكيلي  تحمد  موالي  زنقة   8 رقم 

حسان الر6اط.

املدة : 99 سنة.

رتسما9 الشركة : 122.222 درهم 

حصة اجأماعية   1222 مقسمة إلى 

من فئة 122 درهم للحصة الواحدة.

ياسين  شفيق  السيد   : التسيير 

ملدة غير محدودة.

 : الفترة املعمو9 بها خال9 السنة 

تبدت من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.

لفائدة   %5 بعد خصم   : ارر6اح 

االحأياط القانوني الفائض يأصرف 

فيه حسب قرار الشركاء.

 163241  : الأجاري  السجل 

الر6اط.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة الأجارية بالر6اط 

في 5 تكأو6ر 2222.
من تجل االسأخالص والبيان

184 P

LA CAVALINA
SARL AU

تحويل املقر االجأماعي
االسأثنائي  العام  للجمع  تبعا 

 2221 نوفمبر   19 بأاريخ  املنعقد 

 LA لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

شريك  ذات  ش.م.م   CAVALINA

درهم   1.222.222 رتسمالها  وحيد، 

ما يلي :

إلى  للشركة  االجأماعي  املقر  نقل 

املنطقة الصناعية تابريكت سال   68

املمر خلف املبنى.

تعديل النظام ارسا�سي للشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   2222 يناير   4 بالر6اط بأاريخ 

رقم 121182.
من تجل االسأخالص والبيان

185 P
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 AL MAGHRIBIA

LILAKHCHAB

الطابق الرابع رقم 21 إقامة الشاوية

شارع ابن تاشفين طريق رشيد ر�سى

طنجة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

سجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 2222 سبأمبر   22 بأاريخ  بطنجة 

لشركة ارسا�سي  القانون  وضع   تم 

 AL MAGHRIBIA LILAKHCHAB -

SARL AU ذات املميزات الأالية :

محمد  السيد   : الوحيد  الشريك 

الجنسية،  مغربي  الخياطي  كريم 

 1979 تبريل   28 بأاريخ  مزداد 

بحرويين  وسين  بني  بدوار  والساكن 

لبطاقة  والحامل  انجرة  فحص 

 K298712 رقم  الوطنية  الأعريف 

صالحة إلى غاية 26 ديسمبر 2228.

 AL MAGHRIBIA  : التسمية 

LILAKHCHAB - SARL AU

الغرض : الأصنيع وإنأاج الخشب

الرتسما9 : حدد رتسما9 الشركة 

في 122.222 درهم مقسمة إلى 1222 

للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 

الواحدة اكأأبت وسددت كما يلي :

السيد محمد كريم 1222 حصة.

الرابع  الطابق   : االجأماعي  املقر 

ابن  شارع  الشاوية  إقامة   21 رقم 

تاشفين طريق رشيد ر�سى طنجة.

املدة : 99 سنة.

محمد  السيد  تعيين   : التسيير 

ملدة  للشركة  مسيرا  الخياطي  كريم 

غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبأمبر   27 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 12572.
بمثابة مقأطف و6يان

186 P

KANADIL PICTURES
SARL AU

 2LOT PRJ 50 LGT GUEZANAYA

RDC TANGER

تحويل املقر االجأماعي للشركة
االسأثنائي  العام  الجمع  قرر 

 KANDIL PICTURES SARL لشركة 

 ،2222 13 سبأمبر  املنعقد يوم   AU
ارو9  مقرها  من  الشركة  تحويل 

إقامة   4 املجمع سولينغ   : الكائن ب 

املقر  إلى  كزناية   5 رقم  الحسني 

 2LOT PRJ 52  : الكائن ب  الجديد 

LGT GUEZANAYA RDC TANGER

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبأمبر   27 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 12583.
بمثابة مقأطف و6يان

187 P

FIDUCIAIRE BEN JELLOUN SARL

BD ABDERRAHMANE EL YOUSSFI

EX ESSALAM IMMEUBLE N°12

 1ER ETAGE N°3 TANGER

TOP REGALO
SARL AU

تحويل املقر االجأماعي
ومسير  الوحيد  الشريك  قرر 

 TOP REGALO SARL AU شركة 

الشركة  تحويل  او6يه  السيد حسن 

24 شارع  من مقرها ارو9 الكائن ب 

هوالندا الطابق تحت ارر�سي طنجة 

بشارع  الكائن  الجديد  املقر  إلى 

الجيروند إقامة شانكاي عمارة ب 32 

الدار   32 الطابق الثالث الشقة رقم 

ماي   16 من  ابأداء  وذلك  البيضاء 

2222 تاريخ املحضر الذي يؤكد هذا 

الأحويل.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   32 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

و6مدينة   255522 تحت رقم    2222

سبأمبر   22 بأاريخ  البيضاء  الدار 

2222 تحت رقم 32633.
بمثابة مقأطف و6يان

188 P

ANFA RADIOLOGIE
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

رتسمالها : 122.222 درهم

املقر االجأماعي : الدار البيضاء

5، زنقة علي عبد الرزاق

تأسيس الشركة
بمقأ�سى عقد عرفي حرر بالدار 

 2222 تغسطس   4 بأاريخ  البيضاء 

وضع القانون ارسا�سي لشركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

 ANFA RADIOLOGIE : التسمية

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد.

املوضوع :

تشغيل وإدارة مراكز الأصوير.

املواد  جميع  على  الحصو9 

واملعدات واآلالت والسلع الرتسمالية 

غير  تو  االسأيراد  طريق  عن  ارخرى 

وجه  وعلى  الطبي  لالسأخدام  ذلك 

الخصوص جميع معدات ارشعة تو 

الأصوير الطبي. الخ ...

البيضاء،  الدار   : املقر االجأماعي 

5، زنقة علي عبد الرزاق.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

الأأسيس.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر 

رتس املا9 : حدد في مبلغ 122.222 

من  حصة   1.222 إلى  مقسم  درهم 

مسجلة  للواحدة  درهم   122 قيمة 

كلها باسم السيد جواد العود.

التسيير :

كمسير  العود  السيد جواد  عين 

غير  ملدة  وذلك  للشركة  وحيد 

محدودة.

بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بأاريخ 5 تكأو6ر 2222 تحت 

رقم 842316 ورقم 557531 للسجل 

الأجاري.
للخالصة واإلشهار

189 P

 STE DIYAR ALABRAR
 AL MAGHRIB INVEST

IMMOBILIERE
 S.A.R.L

تأسيس شركة  ذات مسؤولية 
محدودة 

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ   
بمدينة  ومسجل  اكأو6ر2222   24
تم   2222 اكأو6ر   25 بأاريخ  تزنيت 
املسؤولية  ذات  الشركة  تأسيس 

املحدودة محددة العناصر كما يلي :
التسمية :  

 STE DIYAR ALABRAR
 AL MAGHRIB INVEST

 IMMOBILIERE S.A.R.L
الكصايب  دوار   : االجأماعي  املقر 

الركادة تيزنيت .
الغرض : االنعاش العقاري.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 
تأسيسها.

املسيرة : را�سي فاطمة الزهراء.
رتس املا9 : 12.222 درهم مقسم 
درهم   122 122 حصة بما قدره  إلى 

لكل حصة موزعة كما يلي :
45 حصة 9 السيد ملريني عاد9.

برطيط  السيد   9 حصة   45
مصطفى.

را�سي  السيدة   9 حصص   12
فاطمة الزهراء.

من  املالية  تو  االجأماعية  السنة 
فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
رقم  تحت  بأيزنيت  االبأدائية 
2222/314 بأاريخ 12 اكأو6ر 2222.

رقم السجل الأجاري 5331.
190 P

ارمانة امللكية 

ريفيرا ديالروز
29، شارع العلويين، رقم 1، الر6اط

إن الجمع العام االسأثنائي املنعقد 
 2222 سبأمبر   12 بأاريخ  بالعرائش 
لشركة »ريفيرا ديالروز» ش.م مقرها 
عبد  بن  عال9  زنقة   148 العرائش 
درهم   5.222.222 رتسمالها  هللا، 
تحت  الأجاري  بالسجل  واملسجلة 

رقم 547، قد قرر ما يلي :
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من  الشركة  رتسما9  في  الزيادة 

 17.222.222 إلى  درهم   5.222.222

درهم عن طريق تعويض مسأحقات 

الحسابات الجارية.

من  الشركة  رتسما9  تخفيض 

 322.222 إلى  درهم   17.222.222

درهم عن طريق تقليص عدد ارسهم.

بهذا تم تغيير البند 6 من القوانين 

قوانين  تنشئت  كما  ارساسية، 

سبأمبر   15 بأاريخ  تساسية جديدة 

.2222

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبأدائية بالعرائش 

بأاريخ 5 تكأو6ر 2222 تحت رقم 1532.
بمثابة مقأطف و6يان

فيرماك

191 P

STE STABLE MONEY 
SARL AU

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

الحصص  تفويت  وعقد  االسأثنائي 

والنظام  الشركة  اسم  تغيير  مع 

25 تغسطس  ارسا�سي املحين بأاريخ 

2222 تم ما يلي :

1222 حصة اجأماعية التي  نقل 

في حوزة السيدة ليلى الصابري من 

1222 حصة اجأماعية التي تمألكها 

إلى السيد منير مخأاري.

تغيير اسم الشركة من :

 LAILA SABRI SERVICES SARL

.AU

 STABLE MONEY : ليصبح كالأالي

.SARL AU

منير  للمسير  واإلمضاء  التسيير 

مخأاري.

للشركة  ارسا�سي  النظام  تحيين 

وتعديل الفصو9 التي شملها الأغيير.

القانوني لدى كأابة  وتم اإليداع 

بسال  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   2222 سبأمبر   32 بأاريخ 

.39731

192 P

FOOD & FANID

 SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

وذات شريك واحد

يقدر رتسمالها ب : 1.622.222 درهم

املقر االجأماعي: تجزئة رقم 38، 

منتزه الصناعي عين الجوهرة، تيفلت

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

بأاريخ  ومسجل   ،2222 سبأمبر   23

الشريك  قرر   ،2222 سبأمبر   28

الوحيد في الشركة ما يلي :

حصة إجأماعية   15222 تفويت 

للحصة،من  درهم   122 فئة  من 

للشركة  طرف السيد موحى مخفي، 

.«OMARK INVEST«

السيد  من  كل  يصبح  و6الأالي 

 OMARK« والشركة  مخفي  موحى 

INVEST»، شركاء في الشركة.

الجديد  الأقسيم  ويصبح 

لرتسما9 الشركة  كما يلي :

 OMARK INVEST« الشركة 

1.522.222  درهم ؛

السيد موحى مخفي 82.222  درهم ؛

املجمــــوع  1.622.222 درهم.

للشركة  القانونية  الصفة  تغيير 

مسؤولية  ذات  شركة  لأصبح 

محدودة.

اهنص،  ابراهيم  السيد  تعيين 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

في  ثاني  كمسير   AB125714 رقم 

الشركة، ملدة غير محدودة.

و6الأالي يصبح كل من السيد موحى 

اهنص،  ابراهيم  والسيد  مخفي، 

املسيران للشركة، ملدة غير محدودة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبأدائية بتيفلت 

بأاريخ 7 تكأو6ر 2222، تحت رقم 493  

.(RC N : 691(

193 P

JEYAH
جيا ش.م.م

الرتسما9 االجأماعي : 122.222 درهم
املقر االجأماعي : عمارة 32 إقامة 8، 
شارع موالي تحمد لوكيلي، حسان، 

الر6اط 
في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقأ�سى 
قد   2222 21 سبأمبر  الر6اط بأاريخ 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
 : محدودة يهدف نشاطها االجأماعي 

الأجارة، اسأيراد وتصدير.
رتسما9 الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.
السيد جمعاوي ياسر 522 حصة ؛
السيد يزيد الجباري 522 حصة.

سنة   99 الشركة  نشاط   : املدة 
النهائي تي من  الأأسيس  من  ابأداء 

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

ارولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
 ،32 عمارة   : االجأماعي  املقر 
إقامة 8، شارع موالي تحمد لوكيلي، 

حسان، الر6اط.
محند  اد  السيد   : تسيير  تحت 

حمزة.
مسجلة بالسجل الأجاري : 163317.
194 P

ديوان ارسأاذ خليل مأحد
موثق بوجدة

شارع محمد الخامس، إقامة البركة، الطابق 
ارو9، رقم 6

الهاتف : 66 44 72 2536

سعيدية ليكس ايمو
الشركة ذات املسؤولية املحدودة 

مسير واحد
ش.ذ.م.م ش.و

رتسمالها االجأماعي : 1.222.222 درهم
رقم السجل الأجاري : 8723

مقرها االجأماعي : بركان، الحي الصناعي 
طريق وجدة

تأسيس
حرر  توثيقي  عقد  بمقأ�سى   -  I
من طرف ارسأاذ خليل مأحد موثق

 2222 فاتح سبأمبر  بأاريخ  بوجدة   
 مسجل بوجدة بأاريخ 6 سبأمبر 2222 
تم وضع   25232 سجل اإليداع رقم 
ذات  لشركة  ارسا�سي  القانون 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد املميزات اآلتية :
التسمية : »سعيدية ليكس ايمو» 

ش.ذ.م.م ش.و.
هذه  تقوم   : االجأماعي  الهدف 
بالخارج  تو  باملغرب  سواء  الشركة 

بالعمليات اآلتية :
اإلنعاش العقاري ؛

تشييد البنايات ؛
االسأيراد والأصدير.

الحي  بركان،   : االجأماعي  املقر 
الصناعي، طريق وجدة.

املساهمات :
في  محدد   : االجأماعي  الرتسما9 
إلى  درهم مقسمة   1.222.222 مبلغ 
12.222 درهم  1222 حصة من فئة 
لكل واحدة تقسم على الشكل الأالي :

 12.222 بوعزة  قسامي  السيد 
حصة اجأماعية ؛

املجموع 12.222 حصة اجأماعية.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد بوعزة قسامي بصفأه مسير 
غير  ملدة  املذكورة  للشركة  وحيد 

محدودة.
الجمع  محضر  بمقأ�سى   -  II
»سعيدية  لشركة  االسأثنائي  العام 
بأاريخ  ش.و  ش.ذ.م.م  ايمو»  ليكس 
مسجل بوجدة   2222 فاتح سبأمبر 
 بأاريخ 9 سبأمبر 2222 سجل اإليداع 
باالسأخالص  ارمر   25234  رقم 

رقم 22474.
تمت املصادقة على تحويل الذمة 
مجموعة  في  املأمثلة  املهنية  املالية 
الشخص  من  وسيارة  العقارات  من 
الذاتي إلى الشخص املعنوي لشركة 
»سعيدية ليكس ايمو» ش.ذ.م.م ش.و.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -  III
ببركان  االبأدائية  املحكمة  ضبط 
بأاريخ 21 سبأمبر 2222 تحت رقم 525.

نسخة قصد النشر والبيان
ارسأاذ خليل مأحد

195 P
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STE BOUTON D’OR
SARL

بالر6اط  مؤرخ  محضر  بمقأ�سى 

تم تغيير   2222 29 تغسطس  بأاريخ 

بعض قوانين الشركة وحدد ما يلي :

تغيير هدف الشركة إلى الأجارة، 

مواد البناء )تاجر) بالجملة،تعما9 تو 

إنشاءات مأنوعة )مقاو9).

بيع حصص السيدة مريم بنصانبي 

كاملة والتي تقدر ب 242 حصة بمبلغ 

ادريس  السيد  إلى  درهم   24.222

ملراجني.

وتدار  بنصانبي  مريم  اسأقالة 

السيد  مسيرها  طرف  من  الشركة 

ادريس ملراجني ملدة غير محددة.

إلى شركة  القانوني  الشكل  تغيير 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الواحد.

اإليداع القانوني : تم بكأابة الضبط 

بأاريخ  بالر6اط  الأجارية   باملحكمة 

 129464 تحت رقم   2222 تكأو6ر   7

السجل الأجاري رقم 145735.

196 P

KCTC SARL

مكأب استشارات ودراسات

شارع الحوز، رقم 4، الطائرات، الر6اط

املحمو9 : 58 58 48 2666

TIZNI
SARL AU

تأسيس شركة
 بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 

16 سبأمبر 2222، تم تأسيس شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 

وحيد، ذات الخصائص الأالية :

.TIZNI SARL AU : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

مقر الشركة : 15، شارع اربطا9، 

شقة رقم 4، تكدا9، الر6اط.

الهدف االجأماعي : جعلت الشركة 

إما  وخارجه  املغرب  داخل  لها  هدفا 

لحسابها تو حساب الغير تو باالشتراك :

ماركات  وإطالق  ابأكار 
مسأحضرات الأجميل الطبيعية ؛

العطرية،  الزيوت  وشراء  بيع 
والنباتية واملكمالت الغذائية ؛

وتسويق  وتمثيل  توزيع 
مسأحضرات الأجميل ؛

تصدير كافة منأجات الأجميل.
 رتسما9 الشركة : 122.222 درهم 
مكون من 1222 حصة من فئة 122 
درهم للحصة الواحدة كلها في ملكية 

الشريك الوحيد :
 1222 الهام  ملسلمي  بن  السيدة 

حصة.
ملسلمي  بن  السيدة   : التسيير 

الهام.
املدة : 99 سنة ابأداء من تأسيس 

الشركة.
فاتح  من  تبأدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بالر6اط يوم 5 تكأو6ر 2222 

تحت رقم 163249. 
197 P

CONQUEST
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة في 
طور الأصفية

عنوان مقرها االجأماعي : سكأور 
تمارة الشاطئ 2 رقم 411 هرهورة، 

حي ابن خلدون، تمارة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

129661 الر6اط
حل مسبق للشركة

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
قرر   2222 تكأو6ر   13 في  املؤرخ 
 CONQUEST SARL شركة  شركاء 

نتيجة للحل املسبق ما يلي :
حل املسبق للشركة وتحديد   -  1
مقر الأصفية بسكأور تمارة الشاطئ 
2 رقم 411 هرهورة، حي ابن خلدون، 

تمارة.
تعيين السيد سعيد الكندوز   -  2
عمارة  مدغشقر  شارع  وعنوانه 
جامع،  ديور   7 شقة  »د»  االحباس 

الر6اط كمصفي للشركة.

وعند االقأضاء الحدود املفروضة 
محل  له،  املخولة  الصالحيات  على 
العقود  الأبليغ  ومحل  املخابرة 

والوثائق املأعلقة بالأصفية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   13 بأاريخ  بالر6اط  الأجارية 

2222 تحت رقم 129513.
198 P

FALCON SIGHT
تأسيس

 2222 26 ماي  بعقد عرفي بأاريخ 
وضع النظام ارسا�سي للشركة ذات 
الشريك  ذو  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد مميزاتها كالأالي :
.FALCON SIGHT : االسم الأجاري
درهم   122.222  : الرتسما9 
1222 حصة كل واحدة  مقسمة إلى 

122 درهم منحت للشريك الوحيد :
الحامل  كريم،  بعزات  السيد 
 XA37122 رقم  الوطنية  للبطاقة 

1222 حصة.
السنة االجأماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
املغرب  شارع   : االجأماعي  املقر 
العربي، عمارة ب، جوهرة املدينة ب 

- ب 4 املحيط، الر6اط.
املوضوع االجأماعي : إدارة تعما9، 

تسويق منأجات ارمن السيبراني.
املدة : 99 سنة ابأداء من تقييدها 

في السجل الأجاري.
كريم،  بعزات  السيد   : التسيير 
 XA37122 الحامل للبطاقة الوطنية رقم

ملدة غير محدودة.
باملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 
الأجارية بالر6اط بأاريخ 7 تكأو6ر 2222 

تحت رقم 163299.
199 P

 STE CABINET DE GESTION
JURIDIQUE

SARL AU
في  مسجل  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
26 سبأمبر 2222 بالر6اط تم تأسيس 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

االستشارات   : االجأماعي  هدفها 

اإلدارية.

رتس املا9 : 122.222 درهم.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ارولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

شارع ارمير   24  : املقر االجأماعي 

القرية،  حي الرشاد،  سيدي محمد، 

سال.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد احمد دوالرافعي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بسال  االبأدائية  باملحكمة  القانوني 

تحت رقم 36853.

200 P

مكأب ارسأاذ نبيل بوعياد

موثق بفاس

45، شارع الحسن الثاني، عمارة الوطنية، 

الطابق الثاني، رقم 222، فاس

الهاتف : 68 37 94 2535

الفاكس : 72 37 94 2535

STE FLORAT CAFE 
SARL AU

تفويت حصص اجأماعية
1 - بمقأ�سى عقد رسمي حرر لدى 

ارسأاذ نبيل بوعياد، موثق بفاس في 

17 سبأمبر 2222، فإن السيد خليفة 

بنعلي، باع جميع حصصه االجأماعية 

لفائدة السيد عاد9 زهري بنسبة 122 

عددها  االجأماعية،  للحصة  درهم 

يملكها  التي  اجأماعية  حصة   1222

شركة   FLORAT CAFE شركة  في 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

درهم،   122.222 رتسمالها  الوحيد، 

مقرها االجأماعي بفاس، مأجر رقم 4، 

.BL.B ،1 تجزئة زهرة املدائن ،B56
طارق  السيد  اسأقالة  تم   -  2

كجوت.



عدد 5739 - 29 ر6يع ارو9 1444 )26 تكأو6ر 2222)الجريدة الرسمية   19692

تم تعيين السيد عبد الوهاب   -  3
عابد كمسير وحيد.

4 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 
 2222 تكأو6ر   3 في  بفاس  الأجارية 

تحت رقم 4234/2222.
للخالصة والبيان

ارسأاذ نبيل بوعياد

201 P

BOIS SELECT 
SARL AU

Au capital de 5.000.000 dhs
 Siège social : RUE 20 HAY SI
LAKHDAR N°17 BIS, OUJDA

IF N° : 05320425
RC N° : 17761

تعديل
الرفع من رتسما9 الشركة

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
 BOIS SELECT SARL AU لشركة 
2222 بمقر  4 تكأو6ر  املنعقد بأاريخ 

الشركة بوجدة، قرر ما يلي :
الرفع من رتسما9 الشركة بمبلغ 
من  تي  درهم   3.222.222 قدره 
 12.222.222 إلى  درهم   7.222.222
حصة   32.222 بحسب  درهم 
اجأماعية من خال9 دمج االحأياطات 

بحسب مبلغ 3.222.222 درهم.
القانون  من  و7   6 املادتين  تغيير 

ارسا�سي.
تحديث القانون ارسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 الأجارية بوجدة بأاريخ 7 تكأو6ر 2222 

تحت رقم 1562.
202 P

HABITAT ET SERVICE 
SARL AU

Au capital de 5.000.000 dhs
 Siège social : PROPRIETE
 EL MOSTAQBAL ZONE

 INDUSTRIELLE SELOUANE -
NADOR

IF N° : 40175897
RC N° : 8931

تعديل
الرفع من رتسما9 الشركة

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
 HABITAT ET SERVICE لشركة 
تكأو6ر   4 املنعقد بأاريخ   SARL AU
قرر  بوجدة،  الشركة  بمقر   2222 

ما يلي :
الرفع من رتسما9 الشركة بمبلغ 
من  تي  درهم   5.222.222 قدره 
 12.222.222 إلى  درهم   5.222.222
حصة   52.222 بحسب  درهم 
اجأماعية من خال9 دمج االحأياطات 

بحسب مبلغ 5.222.222 درهم.
القانون  من  و7   6 املادتين  تغيير 

ارسا�سي.
تحديث القانون ارسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 الأجارية بوجدة بأاريخ 7 تكأو6ر 2222 

تحت رقم 4526.
203 P

GROUPEMENT FARAL G.I.E 
 Siège social : 52 BD

 ZERKTOUNI 1er ETAGE
 APPT N°3 RESIDECNE

 ERREDA QUARTIER MAARIF,
CASABLANCA
RC N° : 306819
IF N° : 1518163

حل الشركة
بمقأ�سى قرار الجمع العام الغير 
 2222 ماي   9 العادي املنعقد بأاريخ 
قرر  البيضاء  بالدار  املجموعة  بمقر 
 GROUPEMENT مجموعة  تعضاء 

FARAL ما يلي :
حل الشركة.

تعيين مصفين للمجموعة وهم :
السيد العاللي عبد اللطيف ؛

السيد عزيزي رشيد ؛
السيد وراوي فريد.

مقر الأصفية هو املقر االجأماعي 
البيضاء  بالدار  الكائن  للمجموعة 
الطابق ارو9،  52، شارع الزرقطوني، 
الشقة 3 إقامة الرضا، مجمع املعاريف.
204 P

الشركة املدنية العقارية 
هاديكريم

في طور الأصفية
إغالق تصفية شركة

منعقد  عرفي  عقد  بواسطة   -  1

قرر مصفيا   ،2222 يونيو   9 بأاريخ 

املدنية  »الشركة  املسماة  الشركة 
رتسمالها  هاديكريم»  العقارية 

مقر تصفيتها بالدار  درهم،   11.222
31 زنقة مصطفى املعاني،  البيضاء، 

تحت  الأجاري  السجل  في  ومسجلة 
تصفية  إغالق   ،278133 رقم 

الشركة بشكل قاطع ونهائي.

2 - نفذ اإليداع القانوني باملحكمة 

5 تكأو6ر  في  الأجارية بالدار البيضاء 

2222، تحت رقم 842292.
نبذة قصد اإلشهار

205 P

BEARING MAN GROUP
بموجب عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 

البيضاء  بالدار   2222 يونيو   28

قررت الشركة ما يلي :

تعيين ثالث مسيرين جدد ؛

املوافقة على تفويت الحصص ؛

الأوقيع االجأماعي ؛

تغيير اسم الشركة ؛

تغيير غرض الشركة.

قرر االجأماع املوافقة على تفويت 

لصالح   GEIA لشركة  حصة   922

السيدين رشيد دنون وتنس دنون.

بعد الأداو9 وفقا  قرر االجأماع، 

ارسا�سي،  النظام  وتحكام  للقانون 

تعيين ثالثة مسيرين مشاركين لفترة 

غير محددة.

مغربي  دنون،  تنس  السيد   -  1

البيضاء،  الدار  في  مقيم  الجنسية، 

الليمون،  تجزئة   ،193 رقم  فيال 

رقم  الوطنية  البطاقة  وحامل 

BK347648 ؛

مغربي  دنون،  رشيد  السيد   -  2

الجنسية، مقيم بالدار البيضاء، فيال 
وحامل  الليمون،  تجزئة   ،193 رقم 

البطاقة الوطنية رقم B561459 ؛

من  جلون،  بن  علي  السيد   -  3

بالدار   1987 يوليو   28 مواليد 

 1 البيضاء،  بالدار  مقيم  البيضاء، 

زنقة تكادير الطابق 4 رقم 22، حامل 

.BE814346 البطاقة الوطنية رقم

وفقا  الأداو9  بعد  الأجمع  قرر 

تغيير  القانونية  وارحكام  للقانون 

 BEARING ويصبح  الشركة  اسم 

.MAN GROUP

يقرر االجأماع، بعد املداولة وفقا 

تغيير  النظامية،  وارحكام  للقانون 

الهدف الشركة.

واملواسير  ارنابيب  تصنيع 

من  وملحقاتها  املجوفة  واملقاطع 

الصلب ؛

اسأيرا وتصدير ؛

توزيع املواد الصناعية ؛

وإصالح  وصيانة  وتجميع  تمثيل 

جميع املواد واملعدات ؛

جميع  وتصدير  واسأيراد  تسويق 

الأجارية  والعالمات  املنأجات 

و6راءات االختراع والتراخيص املأعلقة 

بارشياء املذكورة تعاله ؛

في  وسيلة  بأي  الشركة  مشاركة 

التي  الشركات  تو  الشركات  جميع 

والتي  إنشاؤها،  يأم  تو  إنشاؤها  تم 

الشركة،  لغرض  مرتبطة  تكون  قد 

شركات  إنشاء  خال9  من  والسيما 

عمليات  تو  مساهمات  تو  جديدة 

اندماج تو تحالفات تو مشاريع مشتركة.

املعامالت  جميع  عام،  بشكل 

تو  املالية  تو  الصناعية  تو  الأجارية 

تكون  قد  التي  العقارية  تو  املنقولة 

مرتبطة بشكل مباشر تو غير مباشر 

املذكور تعاله تو ذي الصلة  بال�سيء 

تطوير  تعزز  تن  املرجح  من  والتي 

الشركة.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  البيضاء  بالدار   الأجارية 

26 سبأمبر 2222 تحت رقم 838836.

206 P
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STE SITTELLE INVEST
SARL

تعديل شركة
بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
البيضاء بأاريخ 13 سبأمبر 2222، تم 
اإلعالن عن تعديالت مأعلقة بشركة 
 STE SITTELLE INVEST SARL
مقرها  درهم،   122.222 رتسمالها 
يناير،   11 شارع   75  : االجأماعي 
الطابق ارو9، شقة رقم 169، الدار 

البيضاء :
تم بيع مجموع حصص   : ارسهم 
الحامل  لسالمي،  حسام  السيد 
 BE763423 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الحامل  لفائدة السيد عمر لسالمي، 

.B292481 للبطاقة الوطنية رقم
تحيين النظام ارسا�سي.

التسيير : تصبحت الشركة مسيرة 
من طرف السيد عمر لسالمي، الحامل 
للبطاقة الوطنية رقم B292481 ملدة 
السيد  اسأقالة  بعد  محددة،  غير 
للبطاقة  الحامل  لسالمي،  حسام 

.BE763423 الوطنية رقم
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بأاريخ  البيضاء  بالدار   الأجارية 
 842453 2222 تحت رقم  تكأو6ر   6

تعديل رقم 32925. 
207 P

ديوان ارسأاذة رتيبة السقاط
موثقة

42، زنقة تبو ذر، تكدا9
الهاتف : 68/ 32/ 31 26 67 2537

الفاكس : 29 11 67 2537

CLINIQUE NATIONS UNIES
ش.م.م

الشركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص اجأماعية

تلقأه  رسمي  عقد  بمقأ�سى   -  I
ارسأاذة رتيبة السقاط موثقة بالر6اط 
فوت بموجبه   2222 يناير   18 بأاريخ 
حصة   1162 السيد السالوي مهدي 
اجأماعية من فئة 122 درهم للحصة 
الشركة  في  يملكها  التي  الواحدة 
املسماة  املحدودة  املسؤولية  ذات 
 CLINIQUE NATIONS UNIES

ش.م.م للسيد القوح فؤاد.

وعلى إثر تلك الهبة والأفويت قرر 
الجمع العام للشركة ما يلي :

6 و7 من القانون  تغيير الفصلين 
ارسا�سي للشركة.

II - تم اإليداع القانوني لدى كأابة 
بالر6اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2222 تكأو6ر   7 بأاريخ 

.129452
لإليداع والنشر

ارسأاذة رتيبة السقاط

208 P

شركة افك 3أ أليم
ش.م.م

تجزئة دكالة، كلم 9، لبراهمة، 
بوقناد9، سال

العام  الجمع  ملحضر  تبعا 
5 سبأمبر  بأاريخ  االسأثنائي للشركاء 
2222، املسجلة في الر6اط بأاريخ 12 

سبأمبر 2222، تقرر ما يلي :
تليم»  3ت  »افك  شركة  تصفية 

ش.م.م.
إغالق الأصفية وإبراء املصفي.

إغالق السنوات املالية.
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2222 تكأو6ر   11 بأاريخ 

.39799
209 P

شركة 2.ه.ب.ز طرونس
ش.م.م

دوار لبراهمة، بوقناد9، سال
العام  الجمع  ملحضر  تبعا 
فبراير   17 بأاريخ  االسأثنائي للشركاء 
 7 املسجلة في الر6اط بأاريخ   ،2222

مارس 2222، تقرر ما يلي :
»2.ه.ب.ز  شركة  تصفية 

طرونس» ش.م.م.
إغالق الأصفية وإبراء املصفي.

إغالق السنوات املالية.
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2222 تكأو6ر   6 بأاريخ 

.39772
210 P

AUDIT ACCOUNTING & ASSISTANCE

زنقة دكار العمارة رقم 5 الشقة رقم 13 الطابق 

الرابع املحيط الر6اط

SEBBAH ELEVAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة

رتسمالها 122.222 درهم

مقرها االجأماعي : الشقة رقم 4 

الطابق ارو9 إقامة قادر مرس الخير 

تمارة
رقم السجل الأجاري : 137437

تأسيس
.«SEBBAH ELEVAGE« : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

خشابي  حميد  السيد   : الشركاء 

والسيدة العمراني مريم.

 - إدارة املزارع   : الهدف االجأماعي 

اإلنأاج الحيواني.
رتسما9 الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.

سنة تبأدئ من تاريخ   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

 4 رقم  الشقة   : االجأماعي  املقر 

الطابق ارو9 إقامة قادر مرس الخير 

تمارة.

التسيير : سيأم تسيير الشركة من 

طرف السيد حميد خشابي ملدة غير 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبأدائية بأمارة.
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

تحت رقم 137437 بأاريخ 11 تكأو6ر 

.2222

211 P

SFT- TECHNOLOGIE
تأسيس

التسمية :

.«SFT- TECHNOLOGIE« 

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

فراح  سمير  السيد   : املساهمون 

والسيدة فدوى الك�سي.

التسيير : السيدة فدوى الك�سي.

املعلوميات   : االجأماعي  الهدف 

)مبرمج، محلل، مصمم).
درهم   12.222  : رتسما9 الشركة 

 122 بقيمة  سهم   122 إلى  مقسمة 

درهم.

املدة : 99 سنة من يوم الأأسيس.

شارع   45 عمارة   : الرئي�سي  املقر 

فرنسا شقة 8 تكدا9 الر6اط.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبأدائية بأمارة.

الأجارية  باملحكمة  الأقييد 

بأاريخ  163227 رقم  تحت   بالر6اط 

 5 تكأو6ر 2222.

212 P

HOUSEK CTP
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رتسمالها 522.222 درهم

شقة رقم 4 الطابق ارو9 إقامة قادر 

مرس الخير، تمارة

تأسيس
بأاريخ  العرفي  العقد  بمقأ�سى 

قوانين  تم وضع   2222 سبأمبر   29

الشركة ذات املميزات الأالية :

.HOUSEK CTP SARL : التسمية

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.
الغرض االجأماعي بإيجاز : مقاو9 

تعما9 مأنوعة تو مقاو9 بناء.

املدة : حددت في 99 سنة.

 4 رقم  شقة   : االجأماعي  املقر 

مرس  قادر  اقامة  ارو9  الطابق 

الخير، تمارة.

الرتسما9 : حدد في مبلغ 522.222 

درهم مقسمة إلى :

2522 حصة قيمة كل واحدة 122 

درهم مقسمة على السيد اسكوراي 

اسماعيل.

واحدة  كل  قيمة  حصة   2522

السيد  على  مقسمة  درهم   122

اسكوراي ر�سى.
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تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 

السيد اسكوراي اسماعيل.

تم لدى كأابة   : اإليداع القانوني 

بأمارة  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2222 تكأو6ر   13 بأاريخ 
9286. رقم الأقييد بالسجل الأجاري 

بأمارة 137457.

213 P

TENGHY COM
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية

 ذات شريك وحيد
رتسمالها 122.222 درهم

شقة رقم 4 الطابق ارو9 إقامة قادر 

مرس الخير، تمارة

تأسيس
بأاريخ  العرفي  العقد  بمقأ�سى 

قوانين  تم وضع   2222 سبأمبر   29

الشركة ذات املميزات الأالية :

 TENGHY COM  : التسمية 

.SARL AU

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد.
الغرض االجأماعي بإيجاز : مقاو9 

تعما9 مأنوعة تو مقاو9 بناء.

املدة : حددت في 99 سنة.

 4 رقم  شقة   : االجأماعي  املقر 

مرس  قادر  اقامة  ارو9  الطابق 

الخير، تمارة.

الرتسما9 : حدد في مبلغ 122.222 

درهم مقسمة إلى :

واحدة  كل  قيمة  حصة   1222

السيد  على  مقسمة  درهم   122

الرشاد كما9.

تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 

السيد الرشاد كما9.

تم لدى كأابة   : اإليداع القانوني 

بأمارة  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2222 تكأو6ر   3 بأاريخ 
9213. رقم الأقييد بالسجل الأجاري 

بأمارة 137357.

214 P

THREE STARS GROUP
SARL AU

املؤرخ  العام  الجمع  بمقأ�سى 
شركاء  قرر   2222 تكأو6ر   3 بأاريخ 
شركة »ثري سطارز غروب» املسجلة 
باملحكمة   127631 رقم  تحت 
االبأدائية بأمارة الأعديالت الأالية :

السيد غنمي خير   : بيع الحصص 
الدين املالك 9 522 حصة يبيع 522 

حصة للسيد الشكاري هشام.
قرر الجمع العام   : مسير الشركة 
للشركة تعيين السيد الشكاري هشام 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.
إبراء ذمة السيد غنمي خير الدين 

من مهامه كمسير للشركة.
تغيير الشكل القانوني : قرر الجمع 
العام للشركة تغيير الشكل القانوني 
مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  محدودة 

محدودة ذات شريك وحيد.
تعديل القانون الداخلي للشركة : 
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
بأمارة  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2222 تكأو6ر   13 بأاريخ 

.9284
215 P

BY CARGO
SARL AU

تغيير مقر الشركة
الجمع  اجأماع  بمقأ�سى محضر 
 16 العام غير العادية املنعقد بأاريخ 
سبأمبر 2222 في الدار البيضاء تقرر 

ما يلي :
الشركة  مقر  تغيير  من  مقر  نقل 
 ،32 مبنى رقم  الطابق ارر�سي،  من 
منطقة الساملية 2، الدار البيضاء إلى 
الطابق  الخامس  محمد  شارع   357
الدار  مساحة ت/2   14 السابع شقة 

البيضاء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32323 الأجارية بمكناس تحت رقم 

الدار البيضاء في 6 تكأو6ر 2222.
216 P

 SOCIETE DE
 CONDITIONNEMENT DES

 - HUILES D’OLIVES 
STE SCHO 

S.A
املنطقة الصناعية ولد صالح 

بوسكورة
رقم السجل الأجاري 397525 - 

الدار البيضاء
العام  الجمع  ملحضر  وفقا 
 2222 2 تغسطس  االسأثنائي بأاريخ 
تحت املوافقة على القرارات الأالية :

الرفع من رتسما9 الشركة بمبلغ 
من  ليصبح  درهم   8.222.222
16.222.222 درهم إلى 24.222.222 

درهم موزعة على النحو الأالي :
ميدوليو ممثلة من طرف السيد 
سهم   82.222  : عبد العزيز مخلوفي 

بنسبة 33.33 %.
السيد   طرف  من  ممثلة   CHO
سهم   39.199  : عبد العزيز مخلوفي 

بنسبة 16.25 %.
 122.799  :  AMERICA CHO

سهم بنسبة 16.25 %.
السيدة  ريم مخلوفي : سهم واحد.
السيد  عبد العزيز مخلوفي : سهم 

واحد.
سهم بنسبة   242.222  : املجموع 

.% 122
تحيين النظام ارسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ البيضاء  بالدار   الأجارية 
13 تكأو6ر 2222 تحت رقم 841238.
217 P

مونديا9 كونطا ش.م.م
8، زنقة ضاية إفراح، شقة 2، تكدا9 الر6اط

 NATURAL HEALTH
QUALITY

SARL
تأسيس

ارسا�سي  القانون  بمقأ�سى   -  I
املؤرخ بالر6اط يوم 21 تبريل 2222، 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة هذه خاصيتها :

الشركاء :

 5222  : خرماش  منى  السيدة 
حصة.

 : غوتي  االغضف  محمد  السيد 
5222 حصة.

 NATURAL HEALTH« : التسمية
.«QUALITY SARL

مؤسسة   : ارسا�سي  الهدف 
صيدالنية صناعية.

العمليات  كل  عامة  و6صفة 
املالية الصناعية،   الأجارية، 
التي لها عالقة مباشرة  تو العقارية،   
تو غير مباشرة بهدف الشركة، وكذلك 
وكذا  املتشابهة  املجاالت  جميع 
التشارك مع املقاوالت التي تعمل في 

نفس املجاالت اآلنفة الذكر.
املقر االجأماعي : 2، زنقة الرمان، 
282 د مأجر 1، حي الرياض، الر6اط.
في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
من تاريخ الأأسيس  سنة ابأداء   99
النهائي للشركة ما عدا حالة الأمديد 

تو الفسخ السابق لألوان.
 1.222.222  : الشركة  رتسما9 

درهم.
تسيير الشركة : تعيين السيدة منى 
االغضف  محمد  والسيد  خرماش 
غوتي مسيرين للشركة وذلك ملدة غير 

محدودة.

من   %5 اقأطاع  بعد   : ارر6اح 

االدخار  لأكوين  الصافية  ارر6اح 

الشركاء  بين  الباقي  يوزع  القانوني 

حسب قرارهم.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكأابة  القانوني 

تكأو6ر   12 بأاريخ  بالر6اط  الأجارية 

2222 تحت رقم 129373.

218 P

مونديا9 كونطا ش.م.م
8، زنقة ضاية إفراح، شقة 2، تكدا9 الر6اط

AIKALYN
SARL

تأسيس
ارسا�سي  القانون  بمقأ�سى   -  I

سبأمبر   14 يوم  بالر6اط  املؤرخ 

ذات  شركة  تأسيس  تم   ،2222

مسؤولية محدودة هذه خاصيتها :
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الشركاء :
 2.522  : العوري  هبة  السيدة 

حصة.
 : مدغري  علوي  كريم  السيد 

2.522 حصة.
.«AIKALYN SARL« : التسمية

تصفية  مركز   : ارسا�سي  الهدف 
الدم.

العمليات  كل  عامة  و6صفة 
املالية الصناعية،   الأجارية، 
التي لها عالقة مباشرة  تو العقارية،   
تو غير مباشرة بهدف الشركة، وكذلك 
وكذا  املتشابهة  املجاالت  جميع 
التشارك مع املقاوالت التي تعمل في 

نفس املجاالت اآلنفة الذكر.
حي  الولفة،   : االجأماعي  املقر 
تبو  شارع  ميسيمي،  تجزئة  فيرارا، 
رقراق، فيال رقم 159 الدار البيضاء.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
من تاريخ الأأسيس  سنة ابأداء   99
النهائي للشركة ما عدا حالة الأمديد 

تو الفسخ السابق لألوان.
 522.222  : الشركة  رتسما9 

درهم.
تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 
للشركة  مسيرا  مدغري  علوي  كريم 

وذلك ملدة غير محدودة.
من   %5 اقأطاع  بعد   : ارر6اح 
االدخار  لأكوين  الصافية  ارر6اح 
الشركاء  بين  الباقي  يوزع  القانوني 

حسب قرارهم.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بكأابة  القانوني 
تكأو6ر   12 بأاريخ  بالر6اط  الأجارية 

2222 تحت رقم 841254.
219 P

مونديا9 كونطا ش.م.م
8، زنقة ضاية إفراح، شقة 2، تكدا9 الر6اط

DAWAMAGHREB
SARL
تأسيس

ارسا�سي  القانون  بمقأ�سى   -  I
املؤرخ بالر6اط يوم 21 تبريل 2222، 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة هذه خاصيتها :

الشركاء :
 5222  : خرماش  منى  السيدة 

حصة.
 : غوتي  االغضف  محمد  السيد 

5222 حصة.
 DAWAMAGHREB«  : التسمية 

.«SARL
الهدف ارسا�سي : الأجارة بالجملة 

لألدوية وتوزيعها.
العمليات  كل  عامة  و6صفة 
تو  املالية  الصناعية،  الأجارية، 
التي لها عالقة مباشرة تو  العقارية، 
وكذلك  غير مباشرة بهدف الشركة، 
وكذا  املتشابهة  املجاالت  جميع 
التشارك مع املقاوالت التي تعمل في 

نفس املجاالت اآلنفة الذكر.
املقر االجأماعي : 2، زنقة الرمان، 
282 د مأجر 1، حي الرياض، الر6اط.
في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
من تاريخ الأأسيس  سنة ابأداء   99
النهائي للشركة ما عدا حالة الأمديد 

تو الفسخ السابق لألوان.
 1.222.222  : الشركة  رتسما9 

درهم.
تسيير الشركة : تعيين السيدة منى 
االغضف  محمد  والسيد  خرماش 
غوتي مسيرين للشركة وذلك ملدة غير 

محدودة.
من   %5 اقأطاع  بعد   : ارر6اح 
االدخار  لأكوين  الصافية  ارر6اح 
الشركاء  بين  الباقي  يوزع  القانوني 

حسب قرارهم.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بكأابة  القانوني 
تكأو6ر   12 بأاريخ  بالر6اط  الأجارية 

2222 تحت رقم 129374.
220 P

BAKER METAL
العنوان : رقم 6 زنقة 1 بلوك 6 حي 
تابوحسينت اغروض بنسركاو تكادير

إعالن بالأأسيس
تحت  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بأاريخ  مؤرخ  الشخ�سي  اإلمضاء 
املصادقة  تمت   ،2222 سبأمبر   21
ذات  لشركة  ارسا�سي  القانون  على 

الخصائص الأالية :

 BAKER  : القانونية  التسمية 
.METAL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 1 زنقة   6 رقم   : االجأماعي  املقر 
اغروض  تابوحسينت  حي   6 بلوك 

بنسركاو تكادير.
نجارة   : االجأماعي  الغرض 
ومخألف  والخشب  ارلومنيوم 
البناء  تشغا9  الحدادة،  تعما9 
ومواد  قطع  وشراء  بيع  والتزيين، 
وملحقاتها.  والحديد  ارلومنيوم 
الأمثيل والأوزيع والأجارة وكل ما له 
للشركة.  االجأماعي  بالغرض  عالقة 

االسأيراد والأصدير.
املعامالت  جميع  عامة  و6صفة 
واملبادالت الأجارية التي من شأنها تن 

تنمي وتوسع من نشاط الشركة.
في  حدد   : االجأماعي  الرتسما9 
بالكامل  محررة  درهم   122.222
1222 حصة اجأماعية  ومقسمة إلى 
الواحدة  للحصة  درهم   122 بقيمة 
الوحيد  والشريك  للمساهم  وكلها 

السيد تبو بكر الزروا9.
التسيير : تم تعيين السيد تبو بكر 
ملدة  للشركة  وحيدا  مسيرا  الزروا9 

غير محدودة.
من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 
تسجيل الشركة في السجل الأجاري 

باملحكمة الأجارية بأكادير.
من  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 
ديسمبر من   31 فاتح يناير وتنأهي في 

كل سنة.
من ارر6اح   %  5 تخصم   : ارر6اح 
والباقي  القانوني  االحأياط  لأأسيس 
الجمعية  تصرف  تحت  يوضع 

العمومية للشركة.
بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 ،2222 تكأو6ر   11 بأاريخ  بأكادير 
واملسجلة   .118765 الرقم  تحت 
رقم  الأحليلي  الأجاري  بالسجل 

.53127
للنشر والبيان

املسير

221 P

FIDUCIAIRE AMIZA

 SOSSIFOOD SARL
رتسما9 الشركة : 122.222 درهم
 ICE :003144793000024-  RC

53119
تأسيس شركة

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ باكادير 
تم تأسيس   ،2222 16 شتنبر  بأاريخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات الأالية :
 SOSSIFOOD: التسمية -

اللحوم  بيع و شراء   (1: الهدف   -
البيضاء و الحمراء 

- املقر االجأماعي . رقم 57بلوك 6 
بن سركاو اكادير 

- املدة: 99 سنة.
- السنة االجأماعية : من 21 يناير 

إلى 31 دجنبر.
 122.222  : الشركة  رتسما9   -
حصة   1222 إلى  مقسم  درهم 
لكل   درهم   122 بمقدار  اجأماعية 

واحدة.
واكف  السيد  تعين  -التسيير: 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  املهدي، 

محدودة.
اسناد مهمة الأوقيع    : الأوقيع   -
لسيد  واكف املهدي و السيدة  واكف 

ماجدة
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
باكادير  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
بأاريخ 11اكأو6ر  2222 تحت الـــرقم

بالسجل  ومسجلة   118752
الأجاري في نفس اليوم تحت الرقم 

53119
222 P

FIDUCIAIRE AMIZA

  SUPERETTE  HAUT
 FOUNTY  SARL

رتسما9 الشركة : 122.222 درهم
 ICE :003160898000040-

RC 53081 
تأسيس شركة

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ باكادير 
تم تأسيس   ،2222 26 غشت  بأاريخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات الأالية :
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 SUPERETTE HAUT : التسمية -
FOUNTY

- الهدف : الأغذية العامة 
672 فونتي  املقر االجأماعي رقم   -

العليا  اكادير 
- املدة: 99 سنة.

- السنة االجأماعية : من 21 يناير 
إلى 31 دجنبر.

 122.222  : الشركة  رتسما9   -
حصة   1222 إلى  مقسم  درهم 
لكل   درهم   122 بمقدار  اجأماعية 

واحدة.
مفلح  السيد  تعين  التسيير:   -
ملدة  للشركة  كمسير   عبدالرحيم، 

غير محدودة.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
باكادير  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت   2222 اكأو6ر   25 بأاريخ  
و مسجلة بالسجل    118696 الـــرقم 
الأجاري في نفس اليوم تحت الرقم 

.53281
223 P

     NEOM IMMO  S.A.R.L
شــــــركة نـــيـــوم امــــو 

انشاء شركة محدودة املسؤولية
بأكـادير  عرفـــي  عــقد  بمقأ�سى 
تم تأسيس   2222 شتنبر   28 بأاريخ 

شركة محدود املسؤولية 
االسم :  نــــــيـــــوم امو ش.م.م 

هدف الشركة : وكـــالة عقارية                                                             
 - مايوحا9  عمارة   : الشركة  مقر 

شارع الحسن الثاني  -  تكادير. 
املدة : محدودة في 99 سنة .

مبلغ     في  محدد   : الرتسما9 
 1222 الى  مقسمة  درهم   122.222
للواحدة  درهم   122 حصة من فئة 

مقسمة كالأالي :
طارق اخر6يش 522 حصة .

اليدري                          الزهراء  فاطمة 
522 حصة .

السيدة فاطمة الزهراء   : التسيير 
للشركة  الوحيدة  املسيرة  اليدري 

وملدة غير محدودة 
االر6اح : توزع االر6اح الصافية بعد 
االقأطاعات القانونية على الشركاء.

بكأابة  القانوني  االيداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

باكادير بأاريخ 26 تكأو6ر 2222 تحت 
رقم 118721.

الخالصة والأذكير 

224 P

  AMIRALINE GLACES

S.A.R.L
شــــــركة تمــــيـــرلــــيــن كـالص 

انشاء شركة محدودة املسؤولية
بأكـادير  عرفـــي  عــقد  بمقأ�سى 

تم تأسيس    2222 شتنبر   22 بأاريخ 

شركة محدود املسؤولية 

كـــــــالص  تمــــــيـــــرلــــــيــــن    : االسم 

ش.م.م 

توزيع  و  تصنيع   : الشركة  هدف 

وانأاج و تسويق الثلج الغدائي                                  
مقر الشركة : رقم 5272-8 - الحي 

املحمدي  -  تكادير. 

املدة : محدودة في 99 سنة .                                                         

مبلغ     في  محدد   : الرتسما9 

 1222 الى  مقسمة  درهم   122.222

122 درهم للواحدة  حصة من فئة   

مقسمة كالأالي :

سليمان ضراج 522 حصة .

منية اومومن 522 حصة .

السيد سليمان ضراج   : التسيير 

غير  ملدة  و  للشركة  الوحيد  املسير 

محدودة 

االر6اح : توزع االر6اح الصافية بعد 

االقأطاعات القانونية على الشركاء.

بكأابة  القانوني  االيداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

  2222 تكأو6ر   27 بأاريخ  باكادير 

تحت رقم 118731.

225 P

AMADL TEXTILE الشركة
إعالن عن تأسيس

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 

القوانين  وضع  تم   26/29/2222

ارساسية لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات الأالية :

   AMADL TEXTILE التسمية -
 - الشكل القانوني: شركة محدودة 

املسؤولية. 
شراء   / ورشة النسيج  الهدف:   -  

و6يع ارقمشة
حي   111 رقم  االجأماعي:  -املقر   

بام تراست انزكان
في  حدد  االجأماعي:  -الرتسما9 
 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222
املمثلة  هم  در   122 فئة  من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية 
- السيد عيساوي عمر 822 حصة

 222 فاضمة  الزروالي  -السيدة 
حصة 

عيساوي  السيد  عين  -التسيير: 
عمر مسير للشركة ملدة غير محددة

- املدة: 99 سنة
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
االبأدائية  باملحكمة  الضبط  كأابة 
تحت   16/29/2222 بأاريخ  بانزكان 

رقم 1797
املسير  

226 P

شركة جي إس إتود
ش.م.م  ذات الشريك الوحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رتسمالها 122.222  درهم مقرها 
االجأماعي الطابق االو9 مكأب 

رقم 32-6/5/4/3 حي فونتي العليا 
آكادير.

 23 بأاريخ  املحرر  للعقد  تبعا 
شركة  تأسيس  تم   2222 تكأو6ر 
على  تحأوي  املسؤولية  محدودة 

امليزات الأالية  
التسمية – جي إس إتود    ش.م.م  

ذات الشريك الوحيد
االو9  الطابق   – الأجاري  املقر 
فونتي  حي   30-3/4/5/6 رقم  مكأب 

العليا آكادير 
الرتسما9 – 122.222 درهم 

مركز   – الأجاري  النشاط 
االتصا9 الهاتفي  

الر6ح – يقأطع 5 باملائة من ارر6اح 
الصافية من تجل االحأياط القانوني.

التسيير – تم تعيين السيد بو6كر 
عبد العزيز كمسير للشركة .

فاتح  من   – االجأماعية  السنة 
يناير إلى غاية 31 دجنبر .

99 سنة ابأدءا من تاريخ  املدة – 
التسجيل في السجل الأجاري .

و قد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
تكأو6ر   27 بأاريخ  بآكادير  الأجارية 

2222 تحت عدد 118745.
بمثابة مقأطف و بيان

227 P

STE SAMIFISC 

STE CHALEX CAR
بمقأ�سى القانون ارسا�سي بأاريخ 
شركة  تأسيس  تم   ،28/29/2222
باملواصفات  املسؤولية.  محدودة 

 :
ُ
الأالية

التسمية : شركة شالكس كار
STE CHALEX CAR

بدون  السيارات  كراء   : الهدف 
سائق.

 31 رقم  املحل    : املقر االجأماعي 
اقامة النصر عمارة ا ب حي الداخلة  

اكادير.
من تاريخ  99 سنة ابأداء    : املدة 

الأأسيس.
 رتسمالها : 122.222 درهم.

للسيد ايت   : التسيير و االمضاء   
املودن اسماعيل.  

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 
الأجارية ركادير بأاريخ 27/12/2222 

تحت رقم 118742.  
228 P

 MERIDIEM POWER & شــركة 
 TEL SARL

 شركة ذات مسؤولية محدودة، 
رتسمـــالها 122.222,22 درهم

مقرها اإلجأماعي : املحل رقم 21، 
بلوك E، رقم 444،

حي الزيأون، تيكوين، تكادير
تـأسـيـس شــركة

بأاريخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
القانون  وضع  تم   2222 شتنبر   26
الأأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تحمل الخصائص الأالية :  
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 MERIDIEM  : الـتـسـميـــــــــــــــة    -

    POWER & TEL SARL

:   شركة ذات مسؤولية  الـشـكـــل 

محدودة

الـمـوضـــــوع : -  شراء، بيع، تركيب 

وإصالح معدات اإلتصاالت

مجا9  في  وسـيط  تو  تاجر    -

اإلسأيراد والأصدير

-  املأاجرة

-  و بصفة عامة جميع العمليات 

غير  تو  مباشرة  بصفة  ترتبط  التي 

مباشرة بهدف الشركة.

رقم  املحل   : اإلجأمـاعي  الـمـقـر 
21، بلوك E، رقم 444، حي الزيأون، 

تيكوين، تكادير.

ابأداء  سنة   99  : الشركــــــة  مــــــدة 

من يوم تأسيسها. 
 122.222  : الشركـــة  رتسمـــا9 

حصة من   1.222 درهم مقسم على 

فئة 122 درهم.

- الشركاء و مساهمتهم : - السيدة 

درهم   52.222 كريم  محمد  تكناو 

مقابل 522 حصة.

العزيز  عبد  خاضري  السيد   -

25.222 درهم مقابل 252 حصة.

- السيد خاضري حفيض 25.222 

درهم مقابل 252 حصة.

 5 يأم اقأطاع نسبة %   : ارر6ـــــــــاح 

من ارر6اح لالحأياط القانوني والباقي 

حسب تقرير الشركاء      

سواء يوزع او ينقل.

من  الشركة  تسير   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر  

طرف السيد خاضري عبد العزيز.

حق  تعطي   : اإلمــضــاء  حــق 

للسيد  البنكي  و  اإلجأماعي  اإلمضاء 

خاضري عبد العزيز.

فاتح  من   : اإلجأمـاعيـة  السنـــة 

يناير إلى 31 دجنبر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بأاريخ  ركادير  الأجارية  املحكمة 

11/12/2222 تحت رقم : 118757.
للـخـالصـة البـيـان

الـمـســيــر الـوحـيـد 

229 P

STE ECO-ETUDES  SARL AU
تأسيس شركة

بموجب عقد عرفي محرر بأاريخ 
شركة  تأسيس  تم   21/28/2222
محدودة املسؤولية ذات شريك واحد 

ذات املميزات الأالية :
  ECO-ETUDES التسمية: شركة  
ش.م.م ذات شريك واحد.                                  

- الهدف: مكأب الدراسات.
املنز9   2 رقم  االجأماعي:  املقر   -

رقم 5 زنقة 721 حي الوفاء تكادير.
- رتس املا9 االجأماعي:  122.222 
1222حصة من فئة  درهم مجزت إلى  
ترجع  الواحدة  للحصة  درهم   122

كلها للسيد  اكوجكا9 ياسين.
- التسيير: يسير الشركة اكوجكا9 
املنفرد ملدة  ياسين وتخويله اإلمضاء 

غير محدودة.
- السنة االجأماعية: تبأدئ السنة 
االجأماعية من فاتح يناير وتنأهي في 

آخر دجنبر من كل سنة.
وتم اإليداع القانوني لهذا العقد 
املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بكأابة 
 118246 الأجارية باكادير تحت رقم 
و السجل الأجاري رقم 52685 بأاريخ 

فاتح سبأمبر 2222.
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LIB MANAR AIT MELLOUL
تأسيس شركة

تبعا للعقد العرفي املؤرخ بأكادير 
تأسيس  تقرر    2222 17غشت   في 

شركة ذات املميزات الأالية :
التسمية االجأماعية : شركة ذات 
 LIB MANAR املحدود  املسؤولية  

   AIT MELLOUL
املواد  تجارة   : االجأماعي  الهدف 
الثقافية والترفيهية واالعالمية وجميع 

مواد املكأب
 2 رقم  محل    : االجأماعي  املقر 
تجزئة كيشار شارع محمد السادس 

ايت ملو9
الرتسما9 االجأماعي  2.222.222    
درهم مقسمة  الى 2.222 حصة  من 
الواحدة،  للحصة  درهم   122 فئة 

موزعة كالأالي :

بنعدي محمد 2222  حصة.
بنعدي  السيد  عين   : التسيير 
ملدة  للشركة  وحيد  كمسير  الحسن 

غير محدودة .
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل في السجل الأجاري. 
السنة االجأماعية: تبأدت من فاتح 
كل  من  دجنبر  في31  تنأهي  و  يناير 

سنة.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 
االبأدائية  باملحكمة  الضبط  كأابة 
تحت   2222 سبأمبر   15 في  إلنزكان 

رقم 1792.
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 SOCIETE AGADIR
 WOODEN FACTORY ET

DECORE
بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأكادير 
تأسيس  تم   2222 شتنبر   26 في 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص اآلتية.
 SOCIETE AGADIR   : التسمية  
 WOODEN FACTORY ET

DECORE
 Menuiserie et الهدف:  
 ébéniste en bois et panneau

  .dérive de bois
 Sous-traitance, Finition &

- .décoration des constructions
املقر االجأماعي  :  شارع  رقم  14 
حي   3134 رقم  البرج  شاريج  مجمع 

تدارت انزا اكادير
من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة 
درهم   122.222  : الرتسما9 
مقسم إلى 1.222 حصة من فئة 122 

درهم 
السنة االجأماعية : تبأدئ من 21 

يناير إلى 31 دجنبر من كل سنة .
بمقأ�سى الفصل 16 من القانون 
ارسا�سي للشركة تم تعيين السيدا: 
العوفي  محمد  و  مورو  إبراهيم 

كمسيران للشركة ملدة غير محدودة.

التسجيل  و  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل الأجاري باملحكمة الأجارية 

الكادير، في 29 شتنبر 2222 .
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SAMOUCAR شركة
محدودة املسؤولية بشريك واحد 

إعالن عن الأأسيس
 26 بمقأ�سى عقد عرفي بأاريخ   •
بأكادير حررت قوانين   2222 تكأو6ر 
بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

واحد خصائصها كالأالي:
SAMOUCAR   :     االسم •

• الهدف     : تأجير السيارات بدون 
سائق

محل     56 عمارة  املقر االجأماعي: 
رقم 29 إقامة البركة تكيوين تكادير.

• املدة : 99 سنة ابأداءا من تاريخ 
الأاسيس النهائي.

حدد   : االجأماعي  الرتسما9   •
الى  درهم مقسم   522.222 مبلغ  في 
درهم   122 فئة  من  حصة   5222

للواحدة موزعة كاالتي: 
السيد الحياني عاد9 5222 حصة 

بمبلغ 522.222 درهم. 
فاتح  من  تبأدئ  املالية:  السنة 
كل  من  دجنبر   31 في  وتنأهي  يناير 
سنة ما عدا السنة املالية االولى التي 
الى غاية  الأأسيس  تاريخ  تبأدئ من 

31 دجنبر.
الشركة  بتسيير  يقوم  التسيير: 
الحياني  السيد  محدودة  غير  وملدة 

عاد9.  
الأوقيع    حق  :اسناد  االمضاء 

للسيد الحياني عاد9.  
ارر6اح :  يأم اقأطاع 5 % لأكوين 
عليه  املنصوص  االحأياطي  الرصيد 
يخصص  او  يوزع  الصافي  و  قانونيا 
جديد  من  مرحل  مبلغ  او  احأياطا 

برمأه اوجزئيا.
االيداع  تم  القانوني:  االيداع 
الضبط  بكأابة  القانوني 
بأاريخ       ركادير  الأجارية  باملحكمة 

26/12/2222 تحت رقم 118468
للخالصة والأذكير 
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PERSIQUE TRANS - SARL
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
 PERSIQUE للشركة  الأأسي�سي  
TRANS - SARL- رتسمالها  122.222 
للشركة  االجأماعي  باملقر  املنعقد 
الشركاء  قرر   24/29/2222 بأاريخ  

ما يلي:
 29 بلوك ا ممر   : مقر الشركة   -

رقم 27 حي النهضة ايت ملو9.
 :  122.222 في  حدد  املا9  رتس 
1222 حصة من  درهم مقسومة إلى 
وموزعة  الواحدة  درهم   122 فئة 

كأالي :
- بوشعيب الفح 522 حصة 
- جما9 خداج 522 حصة   

الشركة:  تهداف  من   : املوضوع 
النقل الوطني و الدولي للبضائع   -  1

لحساب الغير.
الفح  بوشعيب  يعأبر  التسيير:  
 PERSIQUE TRANS  مسيرا للشركة

SARL - ملدة غير محدودة.
من  ابأداء  سنة   99 املدة: 

التسجيل بالسجل الأجاري.
- اإليداع: تم اإليداع القانوني لدى 
انزكان  بمدينة  االبأدائية  املحكمة 
رقم  تحت   25/12/2222 بأاريخ 
1958 السجل الأجاري رقم 27269  .
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 SARKOUB TRANS - SARL
A.U

اإلشهار القانوني
بمقأ�سى القرار من طرف الشريك 
 SARKOUB للشركة  الوحيد 
رتسمالها      -TRANS -   SARL -A.U
االجأماعي  باملقر  املنعقد   122.222
19/29/2222قرر بأاريخ    للشركة 

 ما يلي :
 53 رقم   1 بلوك ا  مقر الشركة:   -

حي القدس اكادير.
 :  122.222 رتس املا9 حدد في   -
درهم مقسومة إلى  1222 حصة من 
وموزعة  الواحدة  122درهم  فئة   

كأالي :

مصطفى                     تلكعوشت   -
1222 حصة 

من تهداف الشركة:   : املوضوع   -
للبضائع  والدولي  الوطني  النقل   1

لحساب الغير.
قرر الجمع العام تن  التسيير:    -
  SARKOUB TRANS - SARL شركة
تلكعوشت  السيد  سيسرها   --A.U

مصطفى ملدة غير محدودة.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة   -

التسجيل بالسجل الأجاري.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع   -
بمدينة  الأجارية  املحكمة  لدى 
تحت   11/12/2222 بأاريخ  اكادير 
السجل الأجاري رقم   118763 رقم 

.53125
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VAND IMMOB  –SARL- AU
اإلشهار القانوني

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
  VAND IMMOB الأأسي�سي  للشركة
 122.222 رتسمالها    –SARL- AU
للشركة  االجأماعي  باملقر  املنعقد 
الشريك  قرر   29/29/2222 بأاريخ 

الواحد مايلي:
مسكينة  اقامة   : الشركة  مقر   -

رقم 143 الدراركة اكادير  .
 :  122.222 رتس املا9 حدد في   -
درهم مقسومة إلى  1222 حصة من 
وموزعة  الواحدة  122درهم  فئة   

كأالي :
- اميمون محمد 1222 حصة 

من تهداف الشركة:   : املوضوع   -
-1 مقاو9 مباني ، مطور عق

-2 مقاو9 تأجير العقارات.
يعأبر اميمون محمد  التسيير:    -
VAND IMMOB  – مسيرا للشركة 

SARL- AU   ملدة غير محدودة.
من  ابأداء  سنة   99 املدة:   -

التسجيل بالسجل الأجاري.
القانوني  اإليداع  تم  اإليداع:   -
بمدينة  الأجارية  املحكمة  لدى 
تحت   11/12/2222 بأاريخ  اكادير 
السجل الأجاري رقم   118762 رقم 

.53123
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 SOCIETE LKHAZRAJI

TRANS SARL AU
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 122.222 رتسمالها  الوحيد  لشريك 

درهم

 27 شارع   27 بلوك  لعرب  حي 

تيكوين اكادير

س.ت 52123

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بإنزكان 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة لشريك الوحيد ذات

الخصائص ارتية :

 SOCIETE LKHAZRAJI : التسمية

 TRANS SARL AU

الهدف : 

للبضائع  والدولي  املحلي  النقل   -

نيابة عن الغير

- تسليم وتغليف وتخزين البضائع

البري  النقل  معدات  تأجير   -

بسائق تو بدونه

املأعلقة  الخدمات  تقديم   -

بعمليات النقل البري

- شراء و6يع واسأيراد وتصدير تي 

غرض تو سلعة تأعلق بأنشطة النقل

ونقل  السريع  البريد  خدمات   -

الطرود ومشغل الجر

- اسأيراد وتصدير

من  ابأداء  سنة   99  – املدة 

تأسيس الشركة

درهم   122.222   – الرتسما9 

مقسم إلى 1222 حصة من فئة 122 

درهم

السنة االجأماعية – تبأدئ من 1 

ينايرإلى 31 دجنبر كل سنة

بمقأ�سى الفصل 15 من القانون 

تعيين الحسن  تم  للشركة  ارسا�سي 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  ترشيم  

محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو2222   22 الأجارية ركادير يوم 

تحت عدد 111986 .
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حسابات ادميم ش.م.م

  MOLA CARS شركة
إعالن عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة  
بموجب عقد عرفي محرر بأاريخ 
القانون  وضع  تم   2222 شتنبر   29

ذات  شركة  لأأسيس  ارسا�سي 

املسؤولية املحدودة باملميزات الأالية:

  MOLA CARS التسمية: شركة

املسؤولية  ذات  شركة  الشكل: 

املحدودة  
رتسما9  حدد  الشركة:  رتسما9 

درهم مقسمة   122.222 الشركة في 

بقيمة  اجأماعية   حصة   1222 إلى 

دراهم للواحدة و مقسمة كما   122

يلي : السيد محمد هوس 522 حصة 

و السيد الحسين هوس 522 حصة.

مقر الشركة: الطابق السفلي رقم 
15 زنقة 6 بلوك ب حي العهد الجديد 

ايت ملو9 
السيارات  تأجير  الشركة:  نشاط 

بدون سائق

التسيير: عين السيد محمد هوس 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

: الشركة ملزمة بالأوقيع  الأوقيع 

السيد محمد هوس

الى يناير   21 من   : املالية   السنة 

 31 ديسمبر 

في الشركة محددة  مدة    :  املدة 

 99 سنة

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبأدائية إلنزكان 

25/12/2222 تحت رقم  1962  يوم 

ورقم السجل الأجاري هو 27273      
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 تيزكي أملنيوم  
TIZGUI ALUMINIUM 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

تأسيس شركة
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

شركة  تأسيس  تم   26/29/2222

ذات املسؤولية املحدودة  خصائصها 

كالأالي :
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- التسمية :  تيزكي تملنيوم                                                         

مقاو9 في    : الهدف االجأماعي     -

نجارة ارملنيوم واملعادن

في  املخألفة  ارعما9  في  مقاو9   -

البناء 

- تاجر العقاقير بالتسقيط ،

املقر االجأماعي: شارع عال9 بن   -

 ،  1 حي كما9 الدين دنيا   ، عبد هللا 

اوالد تايمة 

- املدة : 99 سنة.

درهم   122.222 الرتسما9   -  

1222 حصة اجأماعية  مقسمة على 

من فئة 122 درهم للحصة الواحدة, 

مقسمة على  الشركاء   كالأالي : السيد 

اجأماعية,  حصة   522 علي  جرك 

 522 السيد الوحيدي عبد الواحد  

حصة اجأماعية.   

يأعهد بتسيير الشركة  التسيير:   -

إلى السيد جرك علي ملدة غير محددة.

-الأوقيع البنكي: ينسب للسيدين 

الواحد  عبد  الوحيدي  و  علي  جرك 

معا

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بأاريخ   625 رقم  تحت  بتارودانت 
الأجاري  والسجل   ،29/29/2222

رقم 9237 
للخالصة و البيان

عن املسير
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GUERHA FOOD
تأسيس شركة

في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

2222/29/13 تم تأسيس شركة

GUERHA FOOD.ش.م.م. 

- هدفها :

 - تجارة املنأجات الغذائية. 

 -إنأاج الصلصة الغذائية. 

البدوعة   1 العنوان شارع رقم   -  

حي النور الأمسية انزكان تيت ملو9.
درهم موزعة   122.222 رتسمالها 

إلى 1222 حصة قيمة كل حصة 122 

درهم .

غنموني  ياسين  السيد  تعيين  تم 
املسير للشركة ملدة غير محدودة . 

سنة   99 :مدة عمر الشركة  املدة 
من تاريخ تأسيسها النهائي.

رقم   اإليضاحي  الأجاري  السجل 
.27277

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بإنزكان  االبأدائية 

26/12/2222 تحت رقم 1964.  
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 STE HOUSE OF BEAUTY
WITH HAJAR

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأكادير 
تأسيس  ثم   2222 شتنبر   26 في 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص اآلتية.
 STE HOUSE OF التسمية:  

BEAUTY WITH HAJAR
 Tout type de soins-- الهدف:  
 pour la beauté, pour la femme,

l’homme et l’enfant, la
 coiffure, le maquillage, les
 ongles, les soins du visage et du

corps
 L’achat vente de tous types
 de produits relevant de cette

-activité
441 رقم     :  شارع  املقر االجأماعي 

16  حي املوظفين اكادير
من تاريخ   99 سنة ابأداء   : املدة  

تأسيس الشركة 
درهم   122.222  : الرتسما9 
مقسم إلى 1.222 حصة من فئة 122 

درهم 
تبأدئ من    : السنة االجأماعية  

21 يناير إلى 31 دجنبر من كل سنة .
بمقأ�سى الفصل 16 من القانون 
السيدة   تعيين  تم  للشركة  ارسا�سي 
ملدة  للشركة   اقدير كمسيرة  :هاجر 

غير محدودة.
التسجيل  و  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل الأجاري باملحكمة الأجارية 

الكادير, في 19 شتنبر 2222 .
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 STE HANDSIM TRANS SARL
شركة هاندسيم ترونس ش.م.م

تأسيس شركة
بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 

شركة  تأسيس  تم   28/29/2222

ذات املميزات الأالية:

هاندسيم  شركة   : التسمية   

ترونس ش.م.م

الهدف االجأماعي: نقل ارشخاص 

لحساب الغير.

اكادير  شركة  عند   : العنوان 

 21 زنقة   22 برقم  دوميسيلياسيون 

ايت  الثاني  الحسن  شارع  ب  يلوك 

ملو9.

املدة: 99 سنة

درهم   122.222 الرتسما9: 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم.

من فاتح  السنة االجأماعية:     

يناير إلى 31 دجنبر من كل سنة.

السيد  الشركة  يسير  التسيير: 

ايت خويا محمد ملدة غير محدودة. 

اإليداع  تم   : الأجاري  السجل 

باملحكمة  الضبط  بكأابة  القانوني 

بأاريخ  بانزكان  االبأدائية 

25/12/2222 تحت عدد 1961  
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 STE BRAHIM’S FRUITS &

VEGETABLES SARL AU
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة  
 STE BRAHIM’S الأجاري  اسم 

 FRUITS & VEGETABLES SARL AU

العنوان : شقة رقم 21 عمارة رقم 

حي   24 بلوك   AT.42 زنقة   852/16

قصبة الطاهر ايت ملو9

املهام :  -  االسأغال9 الزراعي

 122.222   : الشركة  ما9  راس 

درهم

ابراهيم  السيد    -  : التسيير 

و مسير   وحيد   مشارك   ايت غريب  

للشركة.

تم اإليداع القانون ارسا�سي لدى 
االبأدائية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

انزكان بأاريخ   
  1985 تحت رقم    12/12/2222
والسجل الأجاري تحت رقم  27297 
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STE DUMAROC SARL AU
تـأسـيـس شــركة

بأاريخ    عرفي   عقد  بمقأ�سى   
القانون  وضع  11/12/2222تم 
الأاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تحمل الخصائص الأالية:
 STE DUMAROC   : الـتـسـميـــــــــــــــة 

 .SARL AU
املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة ذات الشريك الواحد  .
اعما9  في  مقاو9   : الـمـوضـــــوع   -

البناء.
تجزئة   : االجـأـماعــي  الـمـقر   -

الوفاق بوك س رقم 21 العيون.
- مــــــدة الشركــــــة :  99  سنة. 

 1.522.222  : - رتسمـــا9 الشركـــة  
درهم.

هاروش   : السيد  الـتسـيـيــــــــــــــــــر:   -
الوطنية  البطاقة  رقم  نجاح 

JC356121
من فاتح   : االجأمـاعيـة  السنة    -

يناير إلى 31 دجنبر.
لدئ  القانوني  التسجيل  تم  لقد 
في  بالعيون   االبأدائية  املحكمة 
   43337 السجل الأجاري تحت رقم 

بأاريخ 11 تكأو6ر 2222.
244 P

STE WIRMAR SARL AU
تـأسـيـس شــركة

بأاريخ  عرفي   عقد  بمقأ�سى 
القانون  وضع  تم   04-12-2022
الأاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تحمل الخصائص الأالية:
 STE WIRMAR«        : الـتـسـميـــــــــــــــة -

 «SARL AU
- الشكل :  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.
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- الـمـوضـــــوع :  

 مقاو9 في اعما9 البناء/   تجارة .       

- الـمـقر االجـأـماعــي  : تجزئة االمل 

2 رقم رقم 268 العيون  .

- مــــــدة الشركــــــة :  99  سنة. 

 122.222   : رتسمـــا9 الشركـــة    -

درهم.

بوكلو  السيد  الـتسـيـيــــــــــــــــــر:   -

رقم البطاقة الوطنية  عبد الخالق  

 E422594.

من فاتح   : االجأمـاعيـة  السنة    -

يناير إلى 31 دجنبر من نفس السنة.

لدى  القانوني  التسجيل  تم  لقد 

في  بالعيون  االبأدائية  املحكمة 

     43285 السجل الأجاري تحت رقم 

بأاريخ 26/12/2222

245 P

تـأسـيـس شــركة
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  وضع  تم   27/12/2222

الأاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تحمل الخصائص الأالية:

 STE  LED«  : الـتـسـميـــــــــــــــة   -

 «WORKS  SARL

- الشكل :  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة.

جميع  في  مقاو9   : الـمـوضـــــوع 

االشغا9  والبناء

مدينة   : االجـأـماعــي  الـمـقر   -

رقم   1 الشطر الثاني بلوك  الوحدة  

622  العيون

- مــــــدة الشركــــــة  :  99  سنة. 

- رتسمـــا9 الشركـــة  :   2.122.222 

درهم.

:اصغير  السيد   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر   -

الوطنية     بطاقة  رقم  طريق   

. JC296882

رقم    . و السيد اصغير يوسف   -

.JC296877  بطاقة الوطنية

من فاتح   : االجأمـاعيـة   السنة    -

يناير إلى 31 دجنبر من نفس السنة.

لدى  القانوني  التسجيل  تم  لقد 

في  العيون   االبأدائية   املحكمة 

    43335 تحت  الأجاري  السجل 

بأاريخ 11/12/2222.

246 P

 Société MT BROTHERS
شركة محدودة املسؤولية
رتسمالها 122.222 درهم

املقر االجأماعي :حي عين سيدي 

الشواطات اوالد برحيل عمالة 

تارودانت

بأاريخ   عرفي،  عقد  بمقأ�سى 
القانون  وضع  تم   2222 شتنبر   26

املسؤولية  ذات  للشركة  ارسا�سي 

  MT BROTHERS املحدودة 

باملميزات الأالية :

1 - الشركاء :

اموال,مغربي,   توفيق  السيد   -

الحامل   ،26/12/1992 مزداد سنة 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

اوالد  بدوار  الساكن   JC523976

عي�سى  اوالد عي�سى -تارودانت.

السيد محمد امين ابو الحسن   -

 ،25/24/1995 سنة  مزداد  مغربي, 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
بدوار  الساكن    JC576692 رقم 

تاسوقت املهارة -  تارودانت.

2 - املوضوع :

- كراء السيارات بدون سائق.

3 - التسمية :

  MT BROTHERS «شركة  .ذ. م.م -

.«  S.A.R.L

4 - املقر االجأماعي:

حي عين سيدي الشواطات  اوالد 

برحيل عمالة تارودانت.

تسعة و تسعون سنة  املدة:   -  5

من تاريخ تسجيل الشركة في  ابأداء 

السجل الأجاري.
6 - رتسما9 الشركة : حدد رتسما9 

122.222  درهم مقسمة  الشركة ب 

درهم   122 1222 حصة من فئة  إلى 

موزعة كأالي:

- السيد توفيق اموال    522 حصة 
اجأماعية

السيد محمد امين ابو الحسن    -
522 حصة اجأماعية

املجموع  1222 حصة اجأماعية
السيدةالهام  التسيير:عينت   -  7
ابو الحسن مسيرة للشركة.و الأوقيع 
يلزم كل من السيد توفيق اموال او 
او  الحسن  ابو  امين  محمد  السيد 
بالنسبة  الحسن  ابو  الهام  السيدة 
يأعلق  وفيما  اإلدارية.  للوثائق  
فالأوقيع   واملالية   البنكية  بالوثائق 
منفرد ويلزم السيد توفيق اموال ملدة 

غير محددة.
السنة االجأماعية:تبأدئ من   -  8
دجنبر من   31 فاتح يناير و تنأهي في 

كل سنة.
 9 - ارر6اح : توزع ارر6اح الصافية 
لالحأياط  املائة  5في  خصم  بعد 
القانوني على الشركاء حسب حصتهم 
إلى  جديد  من  تنقل  تو  الشركة  في 

السنة املوالية.
12 - اإليداع القانوني: تم اإليداع 
لدى  الضبط  بكأابة  القانوني 
املحكمة االبأدائية بأارودانت بأاريخ 
2222 تحت رقم السجل  اكأو6ر   26

الأجاري 9253.
247 P

 STE INSTITUT OUED
NOUN DE LA SANTE PRIVE

 Société à Responsabilité
LimitéeA.U

Au Capital de 100.000,00 Dhs
 Siège Social est fixé à :AVENUE

 TEKNA RUE ELBORJ N° 38
GUELMIM

ICE : 003119133000070
تـــأسيــس شركة

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،28/29/2222
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد باملميزات الأالية   :
دو  وادنون  انسأيأو    : التسمية 

السونتي بريفي.

الأكنة  شارع    : االجأماعي  املقر 
زنقة البرج رقم 38 كلميم .

درهم   122.222  : الرتسمـــــــــــــا9 
فئة  من  حصة   1222 على  مقسمة 

122 درهم.
الهـــــــــــــــــدف : دراسة قابلة-الترويض

الشــــــــــــــريك الوحيد :
 1222 سيفر سعيد   : السيدة   *  

حصة.
املسير القانوني : سيفر سعيد .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  كلميم  االبأدائية 
26/12/2222 تحت رقم 385/2222.
248 P

  STE ERRBOUZ TRAVEAUX
 Société à Responsabilité

LimitéeA.U
Au Capital de 100.000 Dhs

 Siège Social est fixé à :DOUAR
 TOUTLINE COMMUNE
ABAYNOU GUELMIM-

ABAYNOU
ICE : 003149303000086

تـــأسيــس شركة
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى   (1
شركة  تأسيس  تم   ،  15/29/2222
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد باملميزات الأالية :
التسمية  :  ار6وز تغافو 

توتلين  دوار   : االجأماعي  املقر 
جماعة اباينو كلميم 

درهم   122.222 الرتسمـــــــــــــا9: 
فئة  من  حصة   1222 على  مقسمة 

122 درهم.
إنشاءات  تو  الهـــــــــــــــــدف:تعما9 

مأنوعة
الشــــــــــــــريك الوحيد:  

 1222 ار6وز  السيدة:احمد   *
حصة

املسير القانوني : احمد ار6وز
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  كلميم  االبأدائية 
26/12/2222 تحت رقم 386/2222.
249 P
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ام مغرب خدمات 
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الواحد 
وعنوان مقرها بدوار القصبة 
جماعة زاوية سيدي الطاهر 

تارودانت - 83222 تارودانت املغرب
رقم الأقييد في السجل 

الأجاري9263  
في   مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   23/12/2222
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

محدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الواحد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
ام  تسميتها:  بمخأصر  االقأضاء 

مغرب خدمات.
غرض الشركة بإيجاز :

- االستشارات القانونية الضريبية 
واالجأماعية

- مقاو9 االشغا9 املخألفة 
 Négociant -

بدوار  االجأماعي  املقر  عنوان 
القصبة جماعة زاوية سيدي الطاهر 
تارودانت - 83222  تارودانت املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رتسما9 الشركة    522.222 

درهم، مقسم كالأالي:
  5222  : محمد   اللقاوي  السيد 

حصة بقيمة 122  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ارسماء   -

ومواطن الشركاء 
عنوانه  محمد   اللقاوي  السيد  
زاوية سيدي  القصبة جماعة  بدوار 

الطاهر تارودانت -   املغرب.
-االسم شخ�سي والعائلي ومواطن 

مسير الشركة:
- السيد   اللقاوي محمد  عنوانه 
زاوية سيدي  القصبة جماعة  بدوار 

الطاهر تارودانت -   املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ   بأارودانت  االبأدائية 

11/12/2222 تحت رقم 652
250 P

 HCM INOVATION ET

 SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 

افولكي الطابق ارر�سي عمارة رقم 

15 شارع طنجة الحي املحمدي 

اكادير

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

52961

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 غشت   26

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 HCM  : بمخأصر تسميتها  االقأضاء 

INOVATION ET SERVICES

-تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ارموا9.

- خدمة الأوصيل.

إقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

افولكي الطابق ارر�سي عمارة رقم 15 

شارع طنجة الحي املحمدي اكادير.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

السيدالحسين ملزالي:  1222حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ارسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه:رقم  ملزالي  السيدالحسين 

327 جنان الرامي تافالكت تارودانت.

والعائلية  الشخصية  -ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه:  ملزالي  الحسين  السيد 
تافالكت   الرامي  جنان   327 رقم 

تارودانت.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية اكادير بأاريخ 26 شتنبر2222 

تحت رقم 118564.

251 P

 TRANSPORT OM LKHIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي بعقيلة 

احمر الكاللشة - 83222 تارودانت 

املغرب
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

8979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  االقأضاء 

TRANSPORT OM LKHIR

-شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النقل العام لنقل البضائع عن طريق 

السيارات التي حمولتها املعأمدة تقل 

.
ً
من 15 طنا

- مسأأجر معدات تو آالت  .

- اسأيراد والأصدير.

بعقيلة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

تارودانت   83222  - احمر الكاللشة 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 الشركة  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد عأمان اخرتا :  1222حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ارسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

دوار  السيد عأمان اخرتاعنوانه: 
بعقيلة احمر لكاللشة تارودانت.

والعائلية  الشخصية  ارسماء   -
ومواطن مسيري الشركة:

دوار   : السيدعأمان اخرتاعنوانه 
بعقيلة احمر لكاللشة تارودانت.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  بأارودانت  االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 558.
252 P

 MAZOUZ CONCEPT
 METAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي  بحي 
النور رقم 12 جماعة سيدي 

مو�سى الحمري توالد تايمة- 83222 
تارودانت املغرب

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
9261

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم  15شتنبر2222 
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  االقأضاء 

MAZOUZ CONCEPT METAL
-بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصنيع املعادن.
- اإلنشاءات املعدنية.

- نجارة انوكس.
بحي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
سيدي  جماعة   12 رقم  النور 
 83222 مو�سى الحمري توالد تايمة- 

تارودانت املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 الشركة  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
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 1222   : السيد املصطفى مازوز 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ارسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

 : عنوانه  مازوز  السيداملصطفى 
مركز جماعة سيدي مو�سى الحمري 

توالد تايمة.
والعائلية  الشخصية  -ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 : عنوانه  مازوز  املصطفى  السيد 
مركز جماعة سيدي مو�سى الحمري 

توالد تايمة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ بأارودانت   االبأدائية 

 11 تكأو6ر 2222 تحت رقم 649.
253 P

 SOCIETE  NOUR LMAHDI
SERVICES  SNC

إعالن عن إنشاء شركة
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
شركة  تأسيس  تم    23/29/2222

تضامنية و ذات املميزات الأالية:
 NOUR LMAHDI  : التسمية 

SERVICES  SNC
املخأار  شارع   : االجأماعي  املقر 
  21 بلوك ب رقم   29 السو�سي زنقة 

كلميم.
درهم   122.222  : الرتسما9 
حصة من فئة   1.222 مقسمة على 

122 درهم.
للمأكوالت  مطعم   -  : الهدف 

السريعة.
الشركاء

املزداد  ريمـــة  ملــــذن  السيدة:   *
 ، بكلميم.   22/26/1986   : بأاريخ 
الوطنية  الأعريف  لبطاقة  والحامل 
: صالحة إلى غاية:      JA127959 رقم 
باب  حي  والساكن   29/21/2224
 11 رقم   24 بلوك ب زنقة  الصحراء 

كلميم.  )522 حصة).
املزداد  الهيبة شويعر   : السيد   *
 ، بكلميم.   29/25/1988   : بأاريخ 
الوطنية  الأعريف  لبطاقة  والحامل 
غاية:    إلى  صالحة   :JA134227 رقم 
االمل  حي  والساكن   12/24/2232
2 بلوك 12 رقم 12 الداخلة .  )522 

حصة).

فاتح  من  تبأدئ   : املالية  السنة 

يناير و تنأهي في 31 دجنبر من كل سنة

التسيير : تسيير الشركة حاليا من 

ملــــذن ريمـــة و السيد:  طرف السيدة: 

الهيبة شويعر.

باملحكمة  تم   : الأجاري  السجل 

بأاريخ   بكلميم   االبأدائية  

28/29/2222 تحت رقم 4373.
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ADICIO CONSULTING
مكأب التسيير، االعالميات 

واملحاسبة كاجيسكو 
رقم 25 عمارة بيشا تجزئة تمنية 

تيزنيت

إعالن بأأسيس شركة

  ADICIO CONSULTING   ش.م.م 

مسجل  عرفي  عقد  و6موجب 

عدد  تحت   29/29/2222 بأاريخ 

ذات  شركة  تأسست   ،RE  83621

اسم   تحت  املحدودة  املسؤولية 

ش.م.م   ADICIO CONSULTING

هدفها كالأالي :

  HEBERGEMENT DES SITES-

 WEB
العنوان الأجاري : رقم 459 تجزئة 

العين الزرقاء تيزنيت.
رتس مالـــها  : 122.222 درهم  )مئة 

تالف  درهم ) موزعة إلى 1222 حصة  

) مائة  122 درهم   ( قيمة كل حصة  

درهم.

تسيير الشركة : تم تعيين السيدة 

للشركة  كمسيرة  افقيرن   فايزة 

كامل  إعطائها  ملدة غير محدودة مع 

الصالحيات حسب القانون ارسا�سي 

للشركة. 

الشركة  عمر  مدة   :  املـــدة 

من تاريخ  )تسعة وتسعون سنة)   99

تأسيسها النهائي .

إيداع  تم   : القانوني  اإليداع 

امللف القانوني بمكأب الضبط لدى 

املحكمة االبأدائية بأيزنيت عدد 328 

بأاريخ 27/12/2222
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NINA SAHARA  SARL A.U
إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة

بأاريخ   عرفي  عقد  بمقأ�سى 
شركة  تأسيس  تم    21/28/2222
وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات املميزات الأالية:
  NINA SAHARA  : التسمية 

SARL A.U
اخأصار الشركة
املقر االجأماعي: 

بئرانزاران  حي   25 زنقة   12 رقم 
طانطان.

درهم   122.222  : الرتسما9 
حصة من فئة    1222 مقسمة على 

122,22 دراهم.
صنع منأجات املخابز   -  : الهدف 

واملعجنات واملعكرونة،
- تعما9 البناء وجميع الحرف،

- النقل للغير،
- اسأيراد و تصدير،

- تسويق جميع املنأجات واملواد،
وارساسات  الحفر  تعما9   -
والحقن والجدران الغشائية واملسوح 

والحفر،
واملسارات  الطرق  تعما9   -

واملسالك
الشرب  ومياه  الصحي  الصرف   -

وتعما9 الشبكات املخألفة
- تشييد تعما9 فنية

- تعما9 البناء والأطوير
- تعما9 التركيب

- ارعما9 الكهر6ائية
الشركاء : - الخادم اباعلي، مزدادة 
ت   و.  ب.   ،21/21/1978 بأاريخ 

JF23764
تبأدئ من فاتح   : السنة املالية  
كل  من  دجنبر   31 في  تنأهي  و  يناير 

سنة
: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف:
الخادم اباعلي ملدة غير محددة.

باملحكمة  تم   : الأجاري  السجل 
بأاريخ   بطانطان  االبأدائية 

25/28/2222  تحت رقم 7279. 
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 SAMU 65 S.A.R.L شركة

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

شركة  تأسيس  ثم   27/29/2222

املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

الأالية:

SAMU 65 S.A.R.L : التسمية

املقر االجأماعي : 21 بلوك -ن- حي 

الصحراء  طانطان، طانطان.

درهم   122.222  : الرتسما9 

حصة من فئة    1222 مقسمة على 

122,22 دراهم.

بسيارة  املر�سى  نقل   -  : الهدف 

إسعاف بسيطة وطبية ،

القدرة  ذوي  لألشخاص  النقل   -

، (TPMR( املحدودة على الحركة

- نقل املوتى،

القابالت  مع  املساعد  النقل   -

)طبيب ، ممرضة) ،

الصحية  باملركبات  النقل   -

،VLS الخفيفة

- الخدمات وارعما9 ذات الصلة،

مغربي،  محمد سأاير،  الشركاء:- 

و.  ب.   ،19/23/1997 بأاريخ  مزداد 

.JF54113 ت رقم

مزداد  مغربي،  كرير،  رشيد   -

و. ت رقم    22/12/1988، ب.  بأاريخ 

.JF57218

مزداد  مغربي،  وعنان،  حمزة   -

و. ت رقم    25/25/1995، ب.  بأاريخ 

.CB295121

تبأدئ من فاتح   : السنة املالية  

كل  من  دجنبر   31 في  تنأهي  و  يناير 

سنة

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف: محمد سأاير ملدة غير محددة.

باملحكمة  تم   : الأجاري  السجل 

بأاريخ  بطانطان  االبأدائية 

32/29/2222 تحت رقم 7297.
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موزاين
تأسيس شركة

في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
القانون  وضع  تم  21شتنبر2222 
مسؤولية  ذات  لشركة  سا�سي  اال 

محدودة ومميزاتها كالأالي:
- اال سم:   موزاين

 - مخألفة  اشغا9  الهدف:   -
الخاص.                        واالمن  نيكوس–الحراسة 
سوق   475 رقم  اال جأماعي:  املقر   -

السبت ايت ملو9 
- املدة : 99 سنة 

درهم   122.222 الرتسما9:    -
مقسمة إلى 1222 حصة بقيمة 122 

درهم للحصة
للدخيرة  مائة  في   5  : االر6اح   -
والباقي حسب قرارات الشركاء                     
- التسيير:  السيد بوقالي محمد.                                              
- السنة اال جأماعية :  تبأدئ من 
فاتح يناير الئ 31 دجنبر من كل سنة             
- السجل الأجاري :  تم التسجيل 
تحت  بانزكان  بأدائية  اال  باملحكمة 
رقم 27267 بأاريخ 25 اكأو6ر2222.                                                                     
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       LARIM CHALLENGE شركة
عمارة رزق رقم 11 ت الطابق الثاني 

طريق تزنيت ايت ملو9
 تـــأسـيــس

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ باكادير 
تأسيس  تم   ،27/29/2222 بأاريخ 
صفاتها  املسؤولية  محدودة  شركة 

كما يلي:
 LARIM CHALLENGE التسمية 

     S.A.R.L
تساسا  الشركة  تهدف  الهــدف:  

إلى:
واملأاجر  املخازن  تنظيف   -  1

والشقق
2 -  الأجارة

وعموما جميع العمليات الأجارية 
الصناعية املالية و العقارية املأعلقة 
ارنشطة  وكل  املذكورة  باالنشطة 
شأنه  من  طابع  ذات  تو  املشابهة 

توسيع وتنمية الهدف االجأماعي.

عمارة رزق رقم   : املقر االجأماعي 

11 ت الطابق الثاني طريق تزنيت ايت 
ملو9

من تاريخ  99 سنة ابأداء    : املدة 

التسجيل بالسجل الأجاري باسأثناء 

حالة الأمديد تو الفسخ املسبق.

 الرتسما9 :  حدد رتسما9 الشركة 

في 122.222 درهم  مقسم  إلى 1222 

حصة 

- السيد محمد العلمي 522 حصة

بنشافي                 حكيمة  السيدة   -

522 حصة 

العلمي  محمد  السيد   : التسيير 

غير  ملدة  ذلك  و  للشركة  مسير 

محدودة. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بانزكان يوم 11/12/2222 

تحت رقم 1991.
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 IMMOLINK SARL 
 شر كة محدودة املسؤولية  

تأسيس شركة محدودة املسؤولية  
ارسأاذة  تلقأه  عقد  بمقأ�سى 
مؤرخ   بأكادير  موثقة  كرينا،  ر6يعة 

تم إعداد   ،  2222 من شتنبر   28 في 

محدودة  للشركة  ارسا�سي  القانون 

املسؤولية ، ذات املواصفات الأالية:

محدودة  شركة   : التسمية 

IMMOLINK  SARL .املسؤولية

شارع  اكادير،  االجأماعي:  املقر 

الجيش امللكي، املنزه 3، شقة 324

الهدف ااٍلجأماعي :

- هدف الشركة بألخيص:

اقأصادية  العامة،  االدارة 

واجأماعية.

املساهميــــــــن :

 ،  Jade FANJ السيد  ساهم   -  1

بمبلغ قدره 27.222 درهم مقسم إلى 

272 حصة.

2 - ساهم السيد محمد بلحسين 

درهم   18.222 بمبلغ قدره  ادري�سي، 

مقسم إلى 182 حصة.

ساهم السيد طارق جوهاني   -  3

 18.222 بمبلغ قدره   ، عثمان بالفي 

درهم مقسم إلى 182 حصة.

 Campagnolo ساهم السيد   -  4

Laurent Jules Venant ، بمبلغ قدره 

12.222 درهم مقسم إلى 122 حصة.

 Calosci Eric السيد  ساهم   -  5

Franck Leon  ، بمبلغ قدره 27.222 

درهم مقسم إلى 272 حصة.

املجمـــــــــــــــــوع  

122.222 درهم

حدد الرتسما9  رتسما9 الشركة: 

 122.222( في  للشركة   االجأماعي 

1222 حصة من  مقسمة إلى  درهم) 

اكأأبت  للواحدة،  درهم   122 فئة 

كلها وحررت ووزعت بكاملها لفائدة  :

  272   Jade FANJ السيد   -  1

حصة.

2 - السيد محمد بلحسين ا دري�سي  

182  حصة.

السيد طارق جوهاني عثمان   -  3

بالفي 182 حصة.

 Campagnolo السيد   -  4

Laurent Jules Venant  122 حصة.

 Calosci Eric Franck السيد   -  5

Leon 272 حصة.

 املجمـــــــــــــــــوع 1.222 حصة.

املدة  :  99  سنة.

مسيريين  تعيين  تم   : اإلدارة 

للشركة، ملدة غير محدودة :

السيد طارق جوهاني عثمان   -  1

الساكن  الشركة،  مسير  بالفي، 

Extention X 22 بأكادير، رقم

تم  اإليداع  القانوني  لدى  كأابة  

الضبط  باملحكمة  الأجارية باكادير، 

رقم  تحت    27/12/2222 بأاريخ 

.118736

بالسجل  الشركة   تسجيل  تم 

الأجاري  باملحكمة  الأجارية باكادير، 

رقم  تحت   27/12/2222 بأاريخ 

 .53123
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 STE URBACLICK PARTNERS

SARL
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

والدي   19/29/2222 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالأالي :                

 STE URBACLICK   : االسم   -

  PARTNERS

شركة ذات مسؤولية   : الصفة   -

محدودة

درهم    122.222  : الرتسما9     -

 122 1222حصة بقيمة  مقسمة الى 

درهم للحصة
- الهدف : االنعاش العقاري

- العنوان : عمارة النسيم الطابق 
الثالت  رقم   11شارع الحسن االو9 

حي املسيرة اكادير

لأبدت من فاتح   : املالية  السنة   -

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

من  الشركة  تسير    : التسيير   -

يوسمي  حسن  السيدان  طرف 

وإسماعيل توتيل

باملحكمة   القانوني  االيداع  تم  

 32-09-2022 في  باكادير  الأجارية 

تحت رقم 118557 
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 STE MARCOLUB S.A.R.L

A.U
au capital de 100.000,00 Dhs 

 Siège social: LOTISSEMENT

TINMEL N°205 AIT MELLOUL

تأسيس شركة دات املسؤولية 
املحدودة

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

الشركة   بمقر  املنعقد  الأأسي�سي 

بأاريخ 26  شتنبر 2222 تقرر تأسيس 

شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد وخصائصها كالأالي

ارسم اإلجأمآعي : ماركولوب

:تسويق  اإلجأماعي     الغرض 

وزيوت  السياراة  لوازم  وتوزيع 

املحركات.
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املقراإلجأماعي  : تجزئة تنمل رقم 
225 ايت ملو9.

 :122.222.22 الشركة  رتسما9 
حصة   1222 من  مكون  درهم 
درهم   122 فئة  من  إجأماعية 

للواحدة.
خو9 للسيد   : والتسيير  اإلمضاء 

النا�سي عمر.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
اإلبأدائية  باملحكمة  الظبط  مكأب 
بأاريخ   1919 عدد  تحت  بإنزكان 

.23/12/2222
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  CENTRE SAPHIR   SARL AU 
تـأسـيـس شــركة

بأأريخ  عرفي   عقد  بمقأ�سى 
القانون  وضع  تم   27/25/2222
املسؤولية  ذات  لشركة  الأاسي�سي 
الوحيد  الشريك  دات  املحدودة 

تحمل الخصائص الأالية:
  CENTRE SAPHIR :   الـتـسـميـــــــــــــــة -
- الـمـقر االجـأـماعــي  :  مكأب رقم 
21 الطابق الأاني عمارة امللك املسمى 
زاوية شارع الحسن ارو9   «F2862«

وشارع خالد بن الوليد اكادير.
- الـمـوضـــــوع : ممارسة مهنة العالج 

الطبيعي.
- مــــــدة الشركــــــة : 99  سنة. 

- رتسمـــا9 الشركـــة : 122.222  
مروان   : السيدة    : الـتسـيـيــــــــــــــــــر    -

طه
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد   -
الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 
بأاريخ:           118737  : الكادير تحت رقم 
رقم سجلها الأجاري    27/12/2222

هو:  53125.
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  CLASSE REYOU   SARL AU
تـأسـيـس شــركة                                     
بأاريخ  عرفي   عقد  بمقأ�سى 
القانون  وضع  تم   28/29/2222
املسؤولية  ذات  لشركة  الأاسي�سي 
الوحيد  الشريك  دات  املحدودة 

تحمل الخصائص الأالية:

 «  Classe reyou « :   الـتـسـميـــــــــــــــة -
: حي النهضة  الـمـقر االجـأـماعــي    -
املر�سى   47 رقم  العهد  ولي  شارع 

العيون.
السيارات  كراء   : الـمـوضـــــوع   -

)بدون سائق).
- مــــــدة الشركــــــة   :   99  سنة. 

- رتسمـــا9 الشركـــة   : 122.222  
الطاير   : السيدة    : الـتسـيـيــــــــــــــــــر    -

طريق.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد   -
اإلبأدائية  باملحكمة  الضبط  كأابة 
              : بأاريخ   2921 رقم:  تحت  بالعيون 
رقم سجلها الأجاري    27/12/2222

هو:  43199  
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 GOMEZ AXEL IVAN
EYONNAM

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود شريك واحد   

طبقا للعقد املؤرخ  2222/29/28 
تم تأسيس شركة املسؤولية محدودة 
شريك واحد   بالخصائص الأالية :  

 TOURING IN AFRICA  : االسم 
 .  SARL AU

منظم الرحالت وتنظيم   : الهدف 
الدوائر السياحية.

 12.222.22 املجموعة  رتسما9 
درهم.    

التسيير:  املقر االجأماعي:   رقم 31 
بلوك  و  تجزئة ادميم ايت ملو9.

املدة :  99 سنة.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
 1941 رقم  تحت  انزكان  االبأدائية 

بأاريخ 2222/12/24 .
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أدرار اموبيليغ  ش.م.م.ش.و
 SARL AU ADRAR 

 IMMOBILIERE
تأسيس شركة

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
شركة  تأسيس  تم   12/29/2222
ذات   املحدودة   املسؤولية  ذات 

شريك واحد خصائصها كالأالي :

 - التسمية :  تدرار امو6يليغ                                                         

منعش   :  - الهدف االجأماعي    -  

عقاري

- مطور البنايات 

- مقاو9 في تشغا9 البناء 

زنقة العيون   : املقر االجأماعي   -  

املعلم  جنان  حي  الثاني  الطابق 

بنعنفر القليعة 

- املدة : 99 سنة.

درهم   122.222 الرتسما9   -  

1222 حصة اجأماعية  مقسمة على 

من فئة 122 درهم للحصة الواحدة, 

للشريك الوحيد : السيد ابال ايدر.   

- التسيير: يأعهد بتسيير الشركة   

إلى السيد ابال ايدر ملدة غير محددة.

الأوقيع البنكي فينسب للسيد    -

ابال ايدر.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بأاريخ   1966 رقم  تحت  بانزكان 

الأجاري  والسجل   ,26/12/2222

رقم 27281    
للخالصة و البيان

عن املسير

266 P

 STE FARHANE ARTISANA

  SARL AU

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 

شركة  إنشاء  تم   2222 سبأمبر   22

ذات الخصائص الأالية:

 STE FARHANE التسمية  

ARTISANA SARL AU

حي    3511 زنقة   24 رقم  املقر: 

تبرين الدشيرة .      

صناعة    : الشركة  غـرض 

املنأوجات الأقليدية 

درهم   122.222 الرتسما9:  

من  نقدية  حصة   1222 إلى  مقسم 

فئة 122درهم كما يلي :

  فرحان املصطفى : 1222 حصة.       

فرحان  شخص   في  التسيير 

املصطفى.

باملحكمة  وضع  القانوني  اإليداع 

االبأدائية بانزكان يوم 11/12/2222  

1994  والسجل الأجاري  تحت رقم  

تحت   رقم 27125 
مقأطف قصد اإلشهار

267 P

NATPRIM   SARL شركة

عمارة املغاسيل رقم 3 الطابق الثاني 

حي ميمونة بلوك 5 ش.رتيكيوين 

اكادير

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عقدعرفي  بمقأ�سى 

28/29/2222 تم تأسيس ش٠م٠م 

  NATPRIM SARL  :التسمية

الشكل : شركة محدودة املسؤولية

رقم  املغاسيل  عمارة  املقر: 

 5 3الطابق الثاني حي ميمونة بلوك 

إدارة  الغرض:  اكادير  ش.رتيكيوين 

الضيعات الفالحية. 

الرتسما9 : حدد في مبلغ  122222  

1222 حصة ب  مائة تلف درهم تي 

122 درهم للحصة موزعةعلى الشكل 

الأالي :

املراوي  الرحيم  عبد  السيد 

52.222  درهم تي  522 حصة.

122 درهم للحصة

النادي   اللطيف  عبد  السيد 

52.222  درهم تي522حصة

122 درهم للحصة

الرحيم  عبد  السيد   : املسير   -

املراويو عبد اللطيف النادي االمضاء 

عبد  و  املراوي  الرحيم  عبد  السيد 

اللطيف النادي

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

الأجارية باكادير بأاريخ 25/12/2222 

تحت رقم 118711 .  

268 P
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H-BLUE GROUPEMENT

تأسيس مجموعة ذات النفع 

االقأصادي

بين :

شركة   BLUE LENA شركة   •

شريك  ذات  املسؤولية  املحدودة 

 122.222 قدره  ما9  برتس  واحد 

درهم ويقع مكأبها الكائن الزرقطوني 

بالدار    6 الطابق الثاني  الشقة رقم 

البيضاء املسجل في السجل الأجاري 

 ،464583  : للدار البيضاء تحت رقم 

ممثلة بالسيدة بشرى الدردري.

و:

• شركة H-FARM ذات املسؤولية 

ما9  برتس  واحد  بشريك  املحدودة 

مكأبها  ويقع  درهم   122.222 قدره 

الكائن ب الزرقطوني الطابق الثاني    

الشقة رقم 6  بالدار البيضاء مسجلة 

البيضاء  للدار  الأجاري  السجل  في 

تحت رقم :465781، ممثلة بالسيدة 

امغرفاوي هدى.

مجموعة ذات  تم إنشاء  الغرض: 

النفع االقأصادي لغرض وحيد هو 

تسهيل وتطوير نشاط تعضائها.

رتس املا9: 122.222 درهم.

ارعضاء  يقدم   : املساهمات 

املوقعون تدناه املساهمات الأالية :

بمبلغ   BLUE LENA تساهم    •

52,222 )خمسين) درهم.

بمبلغ   H-FARM تساهم    •

52,222 )خمسين) درهم.

اإلداريون:

• السيدة بشرى الدردري.

• السيدة امغرفاوي هدى.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  الأجارية 

475257

269 P

   YAKARIM NEGOCE شركة

ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

 )في طور الأصفية)

وعنوان مقرها االجأماعي : دوار 

تكاديرت نعبادو الدراركة - 82222 

اكادير املغرب.

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.42413

ملحضر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

الجمعية العامة غير العادية لشركة 

YAKARIM  NEGOCE  شركة ذات 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

 2222 يناير  من   31 بأاريخ  الوحيد 

فبراير   23 بأاريخ  باكادير  مسجل 

 ،2629 كناش املداخيل عدد   2222

تم   5636 عدد  باسأخالص  تمر 

االتفاق والترا�سي على مايلي :

- إ نهـاء عمليات الأصفية 

- إ براء ذمة املصفي.

في  الشركة  علـــى  التشطيب   -

السجل الأجاري والضريبة املهنية.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

اكادير  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

 : 2222  تحت رقم  31 مارس  بأاريخ: 

129183

270 P

 STE SERTEF SARL

RC N°8655
بأاريخ  عرفي   عقد  بمقأ�سى 

محضر  وضع  تم   26/12/2222

الخصائص  يحمل  العام  الجمع 

الأالية:

 SERTEF للشركة   املسبق  الحل 

  SARL

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم    بأارودانت  االبأدائية  املحكمة  

26/12/2222 تحت رقم642 .

271 P

شركة سيڭما لوجيسيل
شركة محدودة املسؤولية

 بشريك واحد
عام  جمع  محضر  بموجب 
 24/12/2222 بأاريخ  اسأثنائي 
)شركة  لوجيسيل  سيڭما  لشركة 
محدودية املسؤولية بشريك واحد)، 

تقرر ما يلي :
• حل الشركة؛

• اسأقالة املسير؛
بيروك مصطفى  السيد  تعيين   •

كمصفي للشركة.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بأاريخ   118732 رقم  تحت  ركادير 

.27/12/2222
272 P

 STE SPEED NET SARL : شركة
AU

بأاريخ  محرر  محضر  بمقأ�سى 
العام  الجمع  قرر  دجنبر2218    25
مسؤولية  دات   لشركة  االسأثنائي 
محدودة SPEED NET SARL AU  ما 

يلي: 
النهائي  الحساب  فحص   *

للأصفية واملصادقة عليه.
وإعفاؤه  الشركة  مصفي  *إبراء 
من مهامه وإقفا9 مسطرة الأصفية.

* إغالق تصفية الشركة.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
تكأو6ر   7 بانزكان بأاريخ  اإلبأدائية  

2222 تحت رقم 1977  .
273 P

 STE MED CAM SECURITE
SARL

Au Capital de 50.000 DH 
 SIEGE SOCIAL: BLOC 02 N° 433
 BIS HAY EL JADID AZROU AIT

MELLOUL
RC N° 18451

االسأثنائي  العام  الجمع  قرار 
املنعقد بأاريخ 18 ماي 2222 ما يلي :

• الفسخ الطوعي اإلرادي للشركة 

والأصفية الودية .

• تعيين مكان الأصفية.

محمد  السيد  وقبو9  تعيين   •

صبري  كمصف للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

االبأدائية بإنزكان في 12/28/2222  

تحت رقم 1536

274 P

 Société  RIM

APPROVISIONNEMENT

 ET DISTRIBUTION SARL 
تصفية الشركة

الجمع  محضر  بمقأ�سى 

 26 بأاريخ  االسأثنائي  العام 

 RIM للشركة    2222 شتنبر 

 APPROVISIONNEMENT ET

مسؤولية  ذات    DISTRIBUTION
 14 رقم   2 محدودة مقرها هو بلوك 
تقرر ملو9  ايت  الهدى  حي   مكرر 

 ما يلي:  

عمليات  غلق  على  املوافقة   -

الأصفية.

إبراء ذمة املصفي.

الأصفية النهائية للشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم  ـوقد 

الضبط باملحكمة االبأدائية بإنزكان 

رقم  تحت   2222 تكأو6ر   27 بأاريخ 

.1974

275 P

   PERSPECTIVE CONCEPT
إعالن عن نهاية تصفية الشركة

بأاريخ    عرفي  عقد  بمقأ�سى 

الوحيد  لشريك  قرر   22/29/2222

املحدودة  املسؤولية    ذات  لشركة 

لشريك الوحيد

 PERSPECTIVE CONCEPT

ما يلي :

* املوافقة على الحساب الخأامي 

للأصفية التي تنشأتها السيدة زوكاغ 

سارا. 
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تصفية  إجراءات  إنهاء   *

 PERSPECTIVE املسماة    الشركة 

من تاريخ  و دلك ابأداء   CONCEPT

 .22/29/2222

القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  بكأابة 

بأاريخ     118648 باكادير تحت رقم 

.32/29/2222

276 P

STE SAMIFISC

STE KATANTEX
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

22/27/2222، تم إقرار ما يلي:

- الأصفية املسبقة للشركة.

بنطالب  سمية  السيدة  تعيين   -

كمصفية للشركة.

اخأيار املقر االجأماعي للشركة   -

كمقر للأصفية.

تم  القانوني  اإليداع   -

بأاريخ  ركادير  الأجارية  باملحكمة 

 118743 رقم  تحت   27/12/2222

السجل الأجاري رقم 32561.

277 P

مكأب حسابات شحودي

 STE LIVRES SOUSS AIT

MELLOUL  SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجأماعي : رقم 6 

شارع املقاومة مركب ازمام

 ايت ملو9 املغرب
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

8795 انزكان

حل شركة
مقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

حل  تقرر   .24/29/2222 في  املؤرخ 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

رتسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  وعنوان  درهم   .122.222

املقاومة  شارع   6 رقم  االجأماعي 

مركب ازمام ايت ملو9 نتيجة عدم 

تحقيق الهدف و املردودية غير كافية.

 حدد مقر الأصفية برقم 6 شارع 
ملو9.  ايت  ازمام  مركب  املقاومة 

املغرب.
العزيز  عبد  )ة)  السيد  عين  و 
 62 رقم  اوه  بلوك  اقريطط.عنوانه 
)ة)  كمصفي  ملو9  ايت  املسيرة  حي 

للشركة
وعند االقأضاء الحدود املفروضة 
لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود  تبليغ  ومحل  املخابرة   محل 

و الوثائق املأعلقة بالأصفية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
27 تكأو6ر  االبأدائية بإنزكان بأاريخ  

2222 تحت رقم 1979.
278 P

 STE HALAWIAT EL BARAKA
S.N.C

 Siège social: HAY RAHMA RUE
01 N° 45 BLOC B GUELMIM
DISSOLUTION ANTICIPEE

العام  الجمع  قرار  بمقأ�سى 
بأاريخ  املنعقد  االسأثنائي 
املدون  الشركة  بمقر   15/29/2222

تعاله، تقرر مايلي :
1 -   حل الشركة.

عائشة  حم  السيدة  تعيين   -
كمصفية للشركة.  

القانوني  اإليداع  تم   -  2
بأاريخ  بكلميم  االبأدائية  باملحكمة 

24/12/2222 تحث رقم 381.
279 P

STE  GARNI GLOBALE  SARL
الشركاء  قرار  محضر  بـمـوجـب 

بـأـاريـخ  2222/29/22 تقرر ما يلي :
- حل مسبق للشركة.

كرني  الحبيب  السيد  تعيين   -
مقر  تحديد  و  للشركة  كمصفي 

الشركة كمقر للأصفية.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
الضبط لدى هيئة املحكمة الأجارية 
بأاريخ   118727 رقم  اكاديرتحت 

.25/12/2222
من اجل النسخة والبيان 

280 P

شركة السيار الترانسبور
شارع الحبصالي رقم 114 بوركان 

اكادير

إنهاء تصفية الشركة
بـمـوجـب الجمع العام االسأثنائي 

تم   28/29/2222 بـأـاريـخ  املنعقد 

االتفاق على ما يلي :

عمليات  على  املصادقة   •

الأصفية.

• املصادقة على جدو9 الحسابات 

املندرجة في ما بعد تصفية الشركة.

للسيد  النهائية  الأبرئة  تخويل   •

املسؤو9 عن الأصفية.

• إنهاء تصفية الشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكمة الأجارية 

بأاريخ   118724 رقم  تحت  بأكادير 

.26/12/2222

281 P

SOCIETE COTE FLEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة.

رتسمالها:  42.222 درهم 

 BD ALLAL BEN :املقر االجأماعي

 ABDELLAH N°20 RUE DRARGA

  TALBORJT AGADIR

في  محرر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

على  املصادقة  تقرر   12/29/2222

ما يلي :

و6دت  للشركة  الودية  الأصفية   -

إجراءات الأصفية. 

- تعيين السيد عأمان زغال بمهام 

الأصفية الودية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  بأكادير  الأجارية 

28/12/2222 تحت رقم 118718.

282 P

 STE HOUSSA LOGISTIQUE

 ET TRANSPORT SARL
عام  جمع  محضر  بمقأ�سى 

اسأثنائي يوم 26 سبأمبر 2222   تم  

بمقر الشركة املصادقة على ما يلي :

مكان  تحديد  و  الشركة  حل    -
الأصفية.   

-  الغاء عقد الشركة. 
احمد   مدنوب  السيد  تعين   -

كمصفي للشركة.
- اإليداع القانوني وضع باملحكمة 
 1987 رقم  تحت  انزكان  االبأدائية 

يوم 11/12/2222 .                  
283 P

صوكرتيم 
شركة دات مسؤولية محدودة

رتسمـــا9 الشركـــة 122.222  درهم
مقرها االجأماعي : مكأب 2 عمارة 
رقم 1عملية 3 إقامة تنير الهدى 

الدشيرة إنزكان
الجمع  محضر  بمقأ�سى 
بأاريخ املنعقد  االسأثنائي   العام 
قرر   بإنزكان  اكأو6ر2222    24  

مساهمو  شركة ما يلي :
الشركة  حصص  تفويت   -  1

صوكرتيم دات مسؤولية محدودة :
يفوت  العربي  منصوري  السيد 
    122 صوكرتيم  الشركة  حصص 

حصة كأالي :
52 حصة للسيد بنونة لوريدي   •

خليد.
•52 حصة للسيدة بنونة لوريدي 

صوفيا .
2 - : تغيير البنود رقم   26 , 27  من 
لشركة صوكرتيم  االسا�سي  النضام 

دات مسؤولية محدودة  .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ   بإنزكان  االبأدائية 

12/12/2222  تحت رقم 1984.
284 P

 STE LE DAROLE شركة
 .S.A.R.L

بأاريخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
بأكادير قرر شركاء   2222 غشت   22
  Sté STE LE DAROLE S.A.R.L شركة

ما يلي :
هي  والتي  حصة   1522 تفويت   •
في ملك السيدة نعيمة تبو الصويرة  

,السيد محمد الهادي الناجي .
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الناجي  الهادي  زينب  السيدة   •
 ، الناجي  الهادي  سهيلة  ,الّسيدة 
الناجي  الهادي  حفصة  السيدة 

لصالح السيد يوسف تيت سوس.
و  اإلداري  الأوقيع  حق  اسناد   •
تيت  يوسف  للسيد  الوحيد  البنكي 

سوس.
الهادي  السيد محمد  اسأقالة   •
وتعيين  كمسير  منصبه  من  الناجي 
املسير  سوس  تيت  يوسف  السيد 

الوحيد للشركة.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير   •

من ش.م.م. الى ش.م.م.ش.و.
من   27 و   26  ,23 البند  تغيير   •

القانون ارسا�سي للشركة. 
االيداع  تم   : القانوني  االيداع   •
باملحكمة  الضبط  بكأابة  القانوني 
الأجارية بأكادير بأاريخ  29/29/2222 

تحت رقم  118618.
للخالصة و الأذكير 
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HODI CARS S.A.R.L A.U
على العقد العرفي املؤرخ في  بناء 
الشريك  بأكادير   2222 شتنبر   21
الوحيد والشريك الجديد         لشركة 
رتسمالها     HODI CARS SARL AU
االجأماعي  مقرها  درهم٬   222.222
حي سيدي محمد    4 بلوك     6 رقم 

تكادير قرروا ما يلي:
حصة  رلفين  الكلي  الأفويت 
درهم للحصة   122 اجأماعية بثمن 
محمد  حضيك  السيد  طرف  من 
عبد  بلعيد  ولد  السيد  لفائدة 

الباسط.
اسأقالة السيدان حضيك محمد 
تسيير  مهام  من  محمد،  دياب  و6ن 

الشركة
عبد  بلعيد  ولد  السيد  تعيين 
لفترة  للشركة  وحيد  مسير  الباسط 

غير محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25/12/2222 في  بأكادير  الأجارية 

تحت رقم 118697
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  ESSI VAR PRIVE SARL شــركة
رتسمـــالها 122.222 درهم 

 شركة ذات مسؤولية محدودة

 مقرها اإلجأماعي : حي الهدى 

E رقم 237، بلوك

 تكادير   

بيع ارسهم
وتحديث القانون ارسا�سي للشركة 
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

بأاريخ  املنعقد  للشركة  اإلسأثنائي 

26/29/2222 تقرر مايلي :

بيع ارسهم : 

في  هي  التي  حصة   252 بيع  تم   

إلى  هبة  العساوي  السيدة  حوزة 

السيد العساوي ادريس.

تحديث القانون ارسا�سي للشركة 

القانون  تحديث  تقرر  كما 

لألبية  وذلك  للشركة،  ارسا�سي 

املحكمة  لدى  القانونية  املأطلبات 

الأجارية  بأكادير.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  بأكادير  الأجارية  املحكمة 

11/12/2222 تحت رقم 118755.
للخالصة البيان

املسير الوحيد

287 P

مكأب الحسابات افني استشارة

 STE GAMME CACTUS
الجمع  محضر  على  بناء 

بأاريخ  املنعقد  االسأثنائي  العام 

 STE 29/26/2222 قررشركاء شركة

GAMME CACTUS ما يلي :

التي يمألكها  حصة   352 نقل    -

تزناك براهيم لصالح السيد  السيد: 

خليفا بني املقدم. 

التي يمألكها  حصة   322 نقل    -

لصالح  عبد الرحمان تزناك   السيد: 

السيد خليفا بني املقدم.

التي تمألكها  حصة   322 نقل    -

لصالح  بوساليف   رشيدة  السيدة: 

السيد خليفا بني املقدم.

 7 والفصل   6 الفصل  تعديل   -

والفصل 14 من القانون االسا�سي. 

ليصبح  القانوني  الشكل  تغيير   -

»شركة ذات املسؤولية املحدودة »

براهيم   تزناك  املسير:  اسأقالة   -

املقدم  بني  خليفا  السيد:  وتعيين 

كمسير جديد للشركة.

-  نقل املقر اإلجأماعي للشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

غشت   19 بأاريخ  بتزنيت  االبأدائية 

2222 تحت رقم : 256/2222. 
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 Société CHAMS  DEV

S.A.R.L

Au capital de 100.000,00 DH

 SIÈGE SOCIALE : N°A72 Q.I

TASSILA DCHEIRA INEZGANE

تفويت الحصص االجأماعية.
بمقأ�سى عقد عرفي بين الشركاء ، 

بأاريخ 15/29/2222 تم االتفاق على 

مايلي :

الحصص  تفويت  على  املوافقة   

لفائدة  الشركاء  بين  االجأماعية 

ليصبح  بنجلون  سعيد  السيد 

الشريك الوحيد للشركة بامأالكه 9 

 122 بمبلغ  اجأماعية  حصة   1222

درهم للحصة الواحدة.

إعادة تعيين السيد سعيد بنجلون 

وحيد  كمسير  الوحيد  الشريك 

وتمكينه  محددة  غير  لفترة  للشركة 

لجميع صالحيات التسيير واإلمضاء.

تحيين القانون ارسا�سي للشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  ثم  وقد 

املحكمة  هيئة  لدى  الضبط 

  1986 االبأدائية بإنزكان تحث رقم   

بأاريخ  11/12/2222
من تجل النسخة والبيان 

عـن الـمسـيـر

289 P

 RODANA شركة

 COSMETIQUE

ش.م.م.ش.و. 
بلوك E رقم 13 حي السالم ايت 

ايعزة تارودانت

السجل الأجاري رقم 7689 

تارودانت

املوضوع   :

- تغيير مقر الشركة
-تحيين النظام االسا�سي

ملحضر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

الجمعية العامة غير العادية لشركة  

 RODANA COSMETIQUE

  2222 28 شتنبر  ش.م.م.ش.و بأاريخ 

تم االتفاق والترا�سي على مايلي :

C تغيير مقر الشركة من بلوك   -

ايعزة  ايت  املوضفين  حي   95 رقم 

إلى العنوان الجديد بلوك  تارودانت  

ايعزة  ايت  السالم  حي   13 رقم   E

تارودانت.

تحيين النظام ارسا�سي للشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

 2222 اكأو6ر  بأاريخ:11  تارودانت 

تحت رقم: 652.

290 P

AMAZIR CHEVAL- ش.م.م
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

بأواريخ 13 شتنبر 2222   قرر شركاء 

شركة   AMAZIR CHEVAL  ش م م .

املحل  الى  الشركة  مقر  نقل   •

امي  دوار   95 رقم  االر�سي  بالطابق 

ودار الأامري اكادير .

• تغيير واغناء نشاط الشركة.

من   4 و   3 الفصو9  تعديل   •

القانون االسا�سي للشركة.

الضبط  بكأابة  القانوني  اإليداع 

لدى املحكمة الأجارية باكادير بأاريخ 

23/12/2222 تحت رقم 118666.

291 P
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SOCIETE TRI-MARINE SARL
املكأب 53 الطابق 4 غاليري 

املامونية حي الداخلة
 تكادير

السجل الأجاري :   52173تكادير
بأاريخ  العام  الجمع   بمقأ�سى 

27 شتنبر2222، تقرر ما يلي :
شرود  سمير  السيد  تسمية   -

كمسير مشارك ملدة غير محددة
املنفصلين  والأوقيع  اإلمضاء   -
واملسير  شرود  يونس  للمسيرالسيد 

املشارك السيد سمير شرود
تجارة  تر6ية،  نشاط  إضافة   -

ومعالجة الحلزون ومشأقاته
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
 2222 تكأو6ر   24 الأجاريةبأكادير في 

تحت رقم 118688 
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صوكرتيم 
شركة دات مسؤولية محدودة

رتسمـــا9 الشركـــة  122.222 درهم
مقرها االجأماعي : مكأب 2 عمارة 
رقم 1عملية 3 إقامة تنير الهدى 

الدشيرة إنزكان.
العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
يوليوز   26 االسأثنائي املنعقد بأاريخ 
بإنزكان قرر  مساهمو  شركة   2221

ما يلي :
-1 تعيين مسيرين جديدين لشركة 

صوكرتيم دات مسؤولية محدودة : 
السيد  • تسير الشركة من طرف  
بنونة  والسيد  محمد.  الزرايدي 
لشركة  مسيرين  خليد  لوريدي 
محدودة   مسؤولية  دات   صوكرتيم 
و الحامل للأوقيع السيدين  الزرايدي 
محمد و  السيد بنونة لوريدي خليد

-2 تغيير البند رقم 43 من النضام 
دات  صوكرتيم  لشركة  االسا�سي 

مسؤولية محدودة  .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بإنزكان  االبأدائية 

22/28/2221 تحت رقم 1672.
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 STE FOUR ADAHABIYA

CARS SARL A.U

الجمع  مداولة  بمقأ�سى 

بأاريخ املنعقد  االسأثنائي   العام 

 STE FOUR 28 شتنبر 2222 لشركة 

  ADAHABIYA CARS SARL A.U

درهم،   122.222 رتسمالها  والتي 

والكائنة برقم 11شارع الحسن ارو9 

سيدي ايفني تقرر ما يلي :

السيد:  املسير  إسأقالة  قبو9   -

عماد عفيفي

:يوسف  الحالي  املسير  تعيين   -

عزيز.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2222 تكأو6ر   27 بأاريخ  بأيزنيت 

تحت رقم :329
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 SAM’CAKE SARL شــركة

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

رتسمالها اإلجأماعي :  622.222 درهم

مقرها اإلجأماعي : رقم 125، عمارة 

النور، شارع الحسن ارو9، حي 

الدخلة، تكادير

الزيادة في رتسما9 الشركة

 تخفيض رتسما9 الشركة

بيع ارسهم، تسيير الشركة

 إعطاء حق اإلمضاء

تغيير الشكل القانوني و تحديث 

القانون ارسا�سي للشركة

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

بأاريخ  املنعقد  للشركة  اإلسأثنائي 

16/29/2222 تقرر مايلي :

الزيادة في رتسما9 الشركة : 

الشركة  رتسما9  في  الزيادة    (I

من  لرفعه  درهم   3.522.222 بمبلغ 

 4.122.222 الى  درهم   622.222

جديد  سهم  بإصدار35.222  درهم 

من فئة مائة درهم للسهم الواحد. 

 تخفيض رتسما9 الشركة تقليص 
 3.522.222 بمبلغ  الشركة  رتسما9 
درهم لخفضه من 4.122.222 درهم 
درهم بعد ما تم إلغاء   622.222 الى 
درهم  مائة  فئة  من  سهما   35.222
للسهم الواحد و ذلك بغرض شطب 
الخسائر املتراكمة من القوائم املالية 

للشركة. 
بيع ارسهم

بيع 3.222 حصة التي هي في حوزة 
السيدة لوطفي مينة الى السيدة ايت 

درحم سامية.
تسيير الشركة

على إثر إسأقالة السيدة لوطفي 
تعيين  تم  الشركة،  تسيير  من  مينة 
كمسيرة  سامية  درحم  ايت  السيدة 

وحيدة للشركة.
إعطاء حق االمضاء

. تم منح جميع صالحيات الأوقيع 
ايت  للسيدة  للشركة  اإلجأماعي 

درحم سامية
 : للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
تم تغيير الشكل القانوني للشركة من 
إلى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشخص الوحيد.
تحديث القانون ارسا�سي للشركة 
تحديث  تقرر  سبق  ملا  تبعا  و 
وذلك  للشركة،  ارسا�سي  القانون 
لدى  القانونية  املأطلبات  لألبية 

املحكمة الأجارية بأكادير.
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بأكادير  الأجارية  املحكمة 

25/12/2222 تحت رقم 118699.
للخالصة البيان
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  STE IDMAROUK NEGOCE
SARL AU

شركة ادماروك نكوص
 ذات املسؤولية املحددة

 رتسمالها    5.222.222 درهم
مقرها االجأماعي : محل إيدرمدارة 
تكاض طريق تيزنيت سيد يبيبي 

إقليم اشأوكة ايت باها
السجل الأجاري : 6859 انزكان

الزيادة في راس ما9 الشركة
تحديت القانون االسا�سي

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 
26/29/ 2222 تم تقرير ما يلي :

االجأماعي  املا9  راس  في  -الزيادة 
درهم   1.522.222 بقيمة  للشركة 
درهم)  الف  مائة  وخمس  )مليون 
الى  درهم   3.522.222 من  ليرتفع 
ماليين  )خمسة  درهم   5.222.222

درهم)
االسا�سي  القانون  تحديت   -

للشركة.
بكأابة  القانوني  االيداع  تم   -
الضبط باملحكمة االبأدائية بانزكان 
عدد  تحت   11/12/2222 بأاريخ 

.1922/2222
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 SOCIETE MASSINIA SARL
AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة  
للشريك الوحيد 4.222.222 درهم
حي السوالم اقليم ايت عميرة، 

شأوكة تيت باها.
607 25 س.ت

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 
غير العادي، فقد تقرر ما يلي:

بمساهمة  املا9  راس  زيادة   .1
ماليين  ثالثة  مقدارها  عينية 
درهم   (3.922.222( وتسعمائة الف 
 (122.222( الف  مائة  ليمرمن 
 4.222.222( درهم الى اربعة ماليين 
تلف    وثالثين  بإصدار،لتسعة  درهم 
)39.222) حصة جديدة بقيمة مائة 
وذالك   ، الواحدة  للحصة  درهم 

بواسطة  الشريك الوحيد.
االسا�سي  النظام  تعديل   .2

للشركة.
للقيام  اعطاءالصالحيات   .3

باإلجراءات القانونية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
اكأو6ر   24 يوم  إلنزكان  االبأدائية 

2222 تحت عدد 1933.
297 P



19709 الجريدة الرسميةعدد 5739 - 29 ر6يع ارو9 1444 )26 تكأو6ر 2222) 

 HIGH WOOD 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات شريك وحيـد
الزيادة في راسما9 الشركة

بأاريخ   عرفي  عقد  بمقأ�سى 
الوحيد  الشرك  قرر   29/29/2221
في راسما9 الشركة    الزيادة  لشركة  
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيـد مايلــــي :
الزياده في رتسما9 الشركه ليصل 
الى 722.222 درهم باضافه 622.222 

بادماج الحساب الجاري للشركـة.
تعديـل  تم  الأغييـر  لهذا  نتيـجة 

املادة رقم 6 من القانــون ارساســي .
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبأدائية بانزكان 
رقم  تحت   29/29/2222 بأاريخ 

.1893
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  STE BOUGMAM شركة
SARL.AU

تعديل
RC :4675

بمقأ�سى عقد عرفي محرر بأاريخ 
16/29/2222   قرر ما يلي :

الزيادة في رتسما9 الشركة من   -
122.222  درهم الى 522.222 درهم .
االسا�سي  القانون  تحيين   -

للشركة.
بكأابة  القانوني  االيداع  تم 
االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
بأاريخ   639 رقم  تحت  بأارودانت  

.25/12/2222
299 P

BBM AGRI SARL
شركة محدودة املسؤولية

 INCHADEN ROUTE AGADIR
 – TIZNITE – KM 30 COMMUNE
 INCHADEN CHTOUKA AIT

.BAHA
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
مساهم  قرر   13/29/2222 بأاريخ 

الشركة ما يلي :

: شراء  إضافة النشاط الأالي   -  1
و6يع وتوزيع املبيدات الفالحية.

2– الرفع من رتسما9 الشركة من 
92.222  درهم إلى 1.222.222 درهم 

بإضافة  912.222  درهم نقدا.
ارسا�سي  القانون  تعديل   –  2

للشركة
بكأابة  القانوني  االيداع  ثم 
االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت    25/12/2222 بانزكان بأاريخ 

رقم 1948.
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 STE PLANETE
CARPENTYSARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رتسمالها: 12.222 درهــم

مقرهااالجأماعي : مكأب 47 الطابق 
ارو9 مركب االمل عمارة 2 شارع 

الحسن الثاني
اكادير

س.ت: 47457
الجمع  مشاورات  بمقأ�سى 
بأاريخ  املنعقد  االسأثنائي  العام 

26/29/2222 تقررمايلي :
إلى الشركة  اسم  تغيير   .1

PLANETE CARPENTRY
النظام  من   2 املادة  تعديل   .2

ارسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع 
الأجارية بأكادير بأاريخ 11/12/2222 

تحت رقم 118764.
301 P

انوكس دراركة
INOX DRARGA
 افتتاح فرع الشركة

شركة ذات مسؤولیة محدودة 
بشریك واحد

- المقر االجتماعي:
 CITE ASSMOUMI LAGOUIRA

BLOC A DRARGA AGADIR
 رمز التعریف الضریبي 93121142

في  المؤرخ  للعقد  طبقا 
الشریكان  قرر   2222/23/21
بمدینة  االفتتاح   للشركة  الوحیدان 
الكويرة  اسمومى  حيالدراركة  تكادیر 

بلوك ا.

للمحكمة  التجاري  بالسج9  تم 
التجاریة بأكادیر بتاریخ 2222/27/26 

تحت رقم 52213
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 STE  CROUSTI POULET
السجل الأجا ري: 46619  

شركة ذات املسؤولية محد ود ة 
رتسما لها 222 122 د رهم

العام   الجمع  محضر  بمقأ�سى   
االسأثنائي املنعقد بأا ريخ  26 شتنبر 
الشر كة على ء  اتفق شركا    2222 

 ما يلي :  
- خلق فرع تابع للشر كة  با لعنوان 
الأالي بلوك 23 شارع القنيطرة ر قم 4 

حي املحمدي  تكادير.
- تحين القانون ارسا�سي للشر كة  
بكأابة  القانوني   اإليـــــداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
باكادير  بأاريخ 11 تكأو6ر 2222  رقم 

.118753
303 P

 TSR DESIGN Sarl
قيسارية الدردوري الطابق ارو9 

رقم 5 تارودانت
 1531 رقم  الأجاري  السجل 

تارودانت
العام  الجمع  بـمقأ�سى   .1
بـأـاريـخ  املنعقد  االسأثنائي 
22/29/2222 تم االتفاق على ما يلي:
- إعالن وفاة السيد موالي يوسف 
شركة  في  الشريك   ، السعيدي 
الحقوق  وانأقا9  تعاله  املذكورة 

االجأماعية لورثأه وهم كالأالي: 
- والدته ز6يدة بن السعيدي .
- زوجأه السيدة نعيمة تيبو.

و  السعيدي  يونس  تبناؤه   -
السعيدي و خديجة  فاطمة الزهراء 

السعيدي.
- تعيين السيد اتبير عبد هللا ملدة 

غير محدودة كمسيرة للشركة.
بجميع  صراحة  الشركة  تلتزم   -
خال9  من  بها  املأعلقة  ارعما9 
الأوقيع الفردي للسيد اتبير عبد هللا.

- تحيين القانون ارسا�سي للشركة 

تبعا للأعديالت الطارئة.

2. وقد تم اإليداع القانوني بكأابة 

االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

وذلك   621 رقم  تحت  بأارودانت 

بأاريخ 28/29/2222.
من اجل النسخة والبيان

304 P

شركـة سوبليفش.م.م ش و
SOPALEF SARL A.U

محل بالطابق السفلي ،شارع بني 

مال9 ،بلوك ج،عمارة جوهرة، حي 

الهدى تكادير

السجل الأجاري رقم  52999 تكادير

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

تبريل    28 االسأثنائي املؤرخ بأاريخ  

قرر الشريك الوحيد لشركة    ،2222

سو6ليف ش.م . م ش و مايلي:

العنوان  الى  الشركة  تغيير مقر   -

الأالي :

،شارع بني  محل بالطابق السفلي 

حي  عمارة جوهرة،  بلوك ج،  مال9، 

الهدى تكادير.

من   4 رقم  الفصل  تعديل   -

القانون االسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تـم 

الأجارية ركادير تحت عدد 118612 

بأاريخ  26/12/2222. 

305 P

 TAROUA DANTE TRAVAUX

 Sarl
اكفاي امودو الطابق السفلي بلوك 

4 تارودانت

السجل الأجاري رقم 3377 

تارودانت

العام  الجمع  بـمقأ�سى   .1

بـأـاريـخ  املنعقد  االسأثنائي 

22/29/2222 تم االتفاق على ما يلي:

موالي  السيد  وفاة  إعالن   -

يوسف السعيدي، الشريك في شركة 
الحقوق  وانأقا9  تعاله  املذكورة 

االجأماعية لورثأه وهم كالأالي: 
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- والدته ز6يدة بن السعيدي .

- زوجأه السيدة نعيمة تيبو.

السعيدي  يونس  تبناؤه   - 

و فاطمة الزهراء السعيدي و خديجة 

السعيدي.

- تعيين السيد اتبير عبد هللا ملدة 

غير محدودة كمسيرة للشركة.

بجميع  صراحة  الشركة  تلتزم   -

خال9  من  بها  املأعلقة  ارعما9 

الأوقيع الفردي للسيد اتبير عبد هللا.

- تحيين القانون ارسا�سي للشركة 

تبعا للأعديالت الطارئة.

2. وقد تم اإليداع القانوني بكأابة 

االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

وذلك   622 رقم  تحت  بأارودانت 

بأاريخ 28/29/2222.

306 P

 Société «SUN DESK«

S.A.R.L
Au capital de 100.000,00 DH

 SIÈGE SOCIALE : RUE TASGA

 OUDRAR N° 31 TAGHAZOUT

AGADIR

تحيين املعلومات الشخصية 

بالشريك الوحيد

للشريكة  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم   14/29/2222 بأاريخ   ، الوحيدة 

االتفاق على مايلي :

السفر  جواز  رقم  لأغير  تبعا   -

الخاص بالشريكة الوحيدة، فقد تم 

الأالي  الرقم  إلى  رقم جوازها  تحيين 

.C7FRN1WNN

ارسا�سي  القانون  تحيين   -

للشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكمة الأجارية 

  118744 رقم  تحث  تكادير  بمدينة 

بأاريخ  27/12/2222
من تجل النسخة والبيان 

عـن الـمسـيـرة

307 P

AL YAKINE CONSULTING SARL A.U

 Travaux de comptabilité, Conseils

Juridiques et Fiscales

BABEL HILLS
SARL

تأسيس شركة ذات  املسؤولية 

املحدودة 

بأاريخ  بمقأ�سى عقد عرفي حرر 
القانون  وضع  تم   2222 شتنبر   15

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة  لها املميزات الأالية .

.« BABEL HILLS : 1 - التسمية

2 - الهدف : تشييد املباني.

3 - املقر االجأماعي : إقامة الأقدم 

الطابق الثاني سيدي   17-2 الشطر 

البر نو�سي الدار البيضاء.

4 - املدة : 99 سنة.

5 - رتس املا9 : 122.222.22 درهم

6ـ الشركاء :

شجر وحيد 522 حصة اجأماعية 

122درهم للحصة

حصة   522 محمد  الناصري 

اجأماعية 122 درهم للحصة.

من  كل  تعيين  تم  التسيير:   -  7
الناصري  و  وحيد  شجر  السيدين 

غير  ملدة  للشركة  كمسريين  محمد 

محدودة.

اربناك  مع  الشركة  تأعامل  كما 

املصرفية   املؤسسات  من  غيرها  تو 

شجر  للسيدين  مسأقل   بإمضاء  

غير  ملدة  محمد  الناصري  تو  وحيد 

محدودة.

8 - السنة املالية : من فاتح يناير  

الى 31 دجنبر من كل سنة.

9ـ توزيع ارر6اح : بعد إزالة خمسة 

باملائة لالحأياط القانوني يوزع الباقي 

كل  حصص  الشركاء.حسب  بين 

واحد منهم.

تم   : القانوني  اإليداع   -  12

باملحكمة الأجارية بالدار البيضاء.

بالسجل  الأقييد  رقم   -  11

الأجاري : 557649.

308 P

STAINLESS MAROC

SARL A.U

تأسيس شركة ذات  املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد

بأاريخ  بمقأ�سى عقد عرفي حرر 

القانون  وضع  تم   2222 شتنبر   15

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة بشريك وحيد لها املميزات 

الأالية .

.STAINLESS MAROC : التسمية

صناعة اآلالت من   : الهدف   -  2

فوالذ مقاوم للصدت.

3 - املقر االجأماعي : زنقة بيراميد  

16 بلفدير الدار  الطابق ارر�سي رقم 

البيضاء.

4 - املدة : 99 سنة.

5 - رتس املا9 : 122.222.22 درهم

6 - الشركاء : بوزيت فيصل 1222 

حصة اجأماعية 122 درهم للحصة.

السيد  تعيين  تم   : التسيير   -  7

بوزيت فيصل كمسير وحيد  للشركة 

ملدة غير محدودة.

اربناك  مع  الشركة  تأعامل  كما 

املصرفية  املؤسسات  من  غيرها  تو 

بوزيت  للسيد  مسأقل  بإمضاء  

فيصل ملدة غير محدودة.

8 - السنة املالية : من فاتح يناير  

الى  31  دجنبر من  كل سنة.

9 - توزيع ارر6اح : بعد إزالة خمسة 

باملائة لالحأياط القانوني يوزع الباقي 

بين الشركاء حسب حصص كل واحد 

منهم.

تم    : القانوني  اإليداع   -  12

باملحكمة الأجارية بالدار البيضاء.

بالسجل  الأقييد  رقم   -  11

الأجاري : 556551.

309 P

 MH MOROCCO TOURS 

ET EVENT
SARL AU

رتسمالها: 122.222,22 درهم

مقرها االجأماعي:61 شارع اللة 

الياقوت ومصطفى ملعاني رقم 69 

الطابق 2 الدار البيضاء

السجل الأجاري : 553421

إعالن الأأسيس

بموجب عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء  

تم تأسيس    2222 بأاريخ22 غشت  

لشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد ذات  الخصائص الأالية:

 MH MOROCCO  : التسمية 

  :TOURS ET EVENT SARL  AU

مباشرة  الشركة  تعنى  الغرض: 

املغرب  داخل  مباشر  غير  بشكل  تو 

وخارجه لفائدتها تو للغير:

- وكالة الحدث.

- تنظيم ارحداث الفنية.

املدة : 99 سنة.

السنة االجأماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 دجنبر من كل سنة.

اللة  شارع   61 االجأماعي:  املقر 

 69 ’و مصطفى ملعاني رقم  الياقوت 

الطابق 2 الدار البيضاء.

رتسما9  تحديد  تم   : املا9  رتس 

درهم   122.222,22 في  الشركة 

اجأماعية  حصة   1222  9 مقسمة 

مكأتبة  للحصة,  درهم   122 بقيمة 

مونة  حناوي  للسيدة  ومحررة 

122.222,22 درهم.

التسيير : تم تعيين السيدة حناوي 

مونة املغر6ية الجنسية و القاطنة ب 

سيدي عثمان  بلوك 22 رقم 42 الدار 

البيضاء.و الحاملة للبطاقة الوطنية 

رقم BH339953 مسيرا للشركة ملدة 

غير محددة مع توسع الصالحيات.

توزيع ارر6اح : يأم خصم %5 من 

القانوني  االحأياطي  لأكوين  ارر6اح 

والباقي يوضع رهن إشارة الشركاء.
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والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل الأجاري باملحكمة الأجارية 
 2222 غشت   23 بأاريخ  بالبيضاء 
تحت رقم 835387 السجل الأجاري: 

.553421
310 P

 SOLUTION شركة
DÉPANNAGE

شركة ذات مسؤولية محدودة 
وشريك وحيد

رتسمالها 122.222درهم
املقر االجأماعي : امللكية املسماة 

سبأات الواقعة في حي املكاسم دوار 
بوزاكار تحناوت مراكش

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
وذات الشريك الوحيد

مبرم  عرفي  عقد  على  بناءا 
تم   ،29/29/2222 بأاريخ  بمراكش 
وضع القانون ارسا�سي لشركة ذات 
وحيد،  و شريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالأالي :
    Solution Dépannage : التسمية

ش.م.م.ش.و
امللكية املسماة   : املقر االجأماعي 
سبأات الواقعة في حي املكاسم دوار 

بوزاكار تحناوت مراكش.
: حددت مدة الشركة في99  املدة 
تسجيلها  تاريخ  من  ابأدءا  عاما 
بالسجل الأجاري ما لم يأم تمديدها 

تو حلها قبل اروان.
الهدف : نقل السيارات وإصالحها.
الرتسما9 : حدد رتسما9 الشركة 
مقسم  درهم   122.222 مبلغ  في 
 122.22 فئة  من  حصة   1222 إلى 
درهم للحصة، قسمت على الشركاء 

كما يلي:
 ABDELLATIF  : السيد   -
للبطاقة  الحامل   HABCHANE
 1222  ،E648317 رقم  الوطنية 

حصة.
السيد  تعيين  تم   : التسيير 
ABDELLATIF HABCHANE الحامل 
 ،E648317 رقم  الوطنية  للبطاقة 
كمأصرف للشركة ملدة غير محدودة. 

من  : للشركة  املالية   السنة 

دجنبر من كل  يناير إلى غاية31   21  

سنة .

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة الأجارية بمراكش 

عدد  تحت  بأاريخ32/29/2222 

الترتيبي  الرقم  تحت   ،139924

12277، والرقم الأحليلي 129373.

311 P

SOCIETE HABITASSAMER
SARL

 RC 557103

ICE 003141965000041

IF 52679616

تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقأ�سى   -  I
القانون  إيداع  تم  في14.29.2222، 

املسؤولية  ذات  لشركة  الأأسي�سي 

املحدودة  و ذات املميزات الأالية:

 SOCIETE  : التسمية 

.HABITASAMMER SARL

الهدف : الترويج العقاري بكل هذه 

ارعما9  جميع  وكذلك  الأكوينات 

الأجارية.

تصدير،   ، اسأيراد   ، بيع   ، شراء 

تركيب،  توزيع،  دراسة،   ، تسويق 

توريد، تركيب، صيانة، خأم، تنظيم، 

إدارة فنية  تعما9 إنشائية،  شحنة، 

مركزية.

26 شارع مر�سى   : املقر االجأماعي 

سلطان 3 الطابق 1 الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرتسما9   : االجأماعي  الرتسما9 

.122.222.22 في  االجأماعي محدد  

حصة   1222 إلى  مقسم  درهم 

درهم   122 فئة    من  اجأماعية 

للواحدة، مكأتبة و محررة بالكامل

تدناه  املوقعون  يقدم  املساهمة: 

مساهمة لهذه الشركة باملبلغ النقدي 

الأالي، وهو :

حتى   بيتي  املجيد  عبد  السيد 

50،000.00 درهم.

السيد مراد بيتي حتى  50،000.00 

درهم.

السنة االجأماعية : تبأدئ السنة 

االجأماعية من فاتح يناير وتنأهي في 

31 دجنبر.

التسيير : تم تعيينه مديرا للشركة 

ملدة غير محدودة:

بيتي،  املجيد  عبد  السيد 

للبطاقة  حامل  الجنسية،  مغربي 

مواليد   ،BH16611 رقم  الوطنية 

مقيم  بالدار البيضاء،   11.11.1964

سيدي   NR B 44 لورود  لوت   - في: 

معروف الدار البيضاء.

تم اإليداع القانوني بالسجل   -  II

الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 

 23.12.2222 بأاريخ  البيضاء  بالدار 

تحت رقم 839834.
ملخص قصد النشر

312 P

TOUKHST LABO
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تأسيس شركة
 7 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2222 سبأمبر 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد والتي تحمل املواصفات الأالية:

 TOUKHST LABO  : التسمية 

.SARL

.SARL AU : الصفة القانونية

الهدف اإلجأماعي : 

صانع ارسنان.

اإلسأيراد والأصدير.

2 العنبر  : املسيرة  املقر اإلجأماعي 

1 عمارة )ب) الشقة رقم 4 مراكش.
تحديد  تم   : الشركة  رتسما9 
درهم،   12222 في  الشركة  رتسما9 

مقسمة إلى 122 حصة من فئة 122 

درهم للحصة الواحدة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ارولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

التسيير : لقد تسند تسيير الشركة 

إلى السيد عثمان املومن.

تأسيس  تم   : القانوني  اإليداع 
الجهوي  املركز  طريق  عن  الشركة 

السجل  رقم  بمراكش  لإلستثمار 

الأجاري 139825.

313 P

FOOD DISPRO
شركة ذات مسؤولية محدودة

برتسما9 122.222 درهم

السجل الأجاري رقم/3495

مقرها االجأماعي: املأجر رقم 1 

تجزئة الرياض 23 رقم 215 بن جرير

إعالن الأأسيس

بمقأ�سى عقد تأسي�سي املؤرخ ب 

بأاريخ  املسجل  تاريخ19/29/2222 

26/29/2222

تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الخصائص الأالية:

 FOOD  : االجأماعية  التسمية 

.DISPRO

املوضوع االجأماعي :

- بيع املواد الغذائية.

- تخزين املواد الغذائية.

- االسأيراد والأصدير.

 1 رقم  املأجر  االجأماعي:  املقر 
تجزئة الرياض 23 رقم 215 بن جرير
ما9  رتس  يحدد   : املا9  رتس 

الشركة في 122.222 درهم مقسم الى 

درهم للحصة   122 حصة ب   1222

الواحدة محررة كاملة.

الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 

املقيم    مأحرير  اللطيف  عبد  السيد 

تجزئة صوفيا الوردة الحامل للبطاقة 

EE249736 :الوطنية رقم

: حددت مدة الشركة في99  املدة 

سنة ابأداء من تاريخ تأسيسها.

تم القيام باإليداع القانوني لدى 

االبأدائية  باملحكمة  الضبط  كأابـة 

تاريخ25/12/2222  ب  جرير  بن  ب 

تحت رقم/ 358.

314 P



عدد 5739 - 29 ر6يع ارو9 1444 )26 تكأو6ر 2222)الجريدة الرسمية   19712

MARIBAT DISTRIBUTION
SARL

تأسيس
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بالدارالبيضاء  تغسطس2221   31

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة تحمل الخصائص الأالية :

 MARIBAT  : التسمية 

.DISTRIBUTION SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

املقر : ادريسية 2 زنقة 24 الرقم 

42 الدارالبيضاء 22532.

الهدف : 

بطاريات  وتوزيع  وشراء  بيع 

السيارات قطاع الغيار وتوابعها.

البطاريات  واسأيراد  تصدير 

وقطاع الغيار.

املشاركة في الصفقات العمومية 

والخاصة الوطنية والدولية.

تشغا9 مخألفة، الهندسة املدنية 

والبناء.

العمليات  مخألف  عامة  بصفة 

والصناعية،  واملالية،  الأجارية، 

عالقة  لها  التي  واملنقولة  والعقارية 

بالهدف  مباشرة  غير  تو  مباشرة 

اإلجأماعي للشركة.

املدة : 99 سنة ابأداء من تاريخ 

الأأسيس النهائي.

اإلدارة : تسير الشركة من طرف 

السيد الحسن موزن والسيد رشيد 

موزون ملدة غير محددة.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 ديسمبر من كل سنة.

 522.222.2  : الشركة  رتسما9 

كل  حصة   5.222 إلى  مقسم  درهم 

يحرر  درهم   122 بقيمة  واحدة 

بالكامل كما يلي :

 2522 موزن  الحسن  السيد 

حصة.

السيد رشيد موزون 2522 حصة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لإلستثمار  الجهوي  باملركز  القانوني 

سبأمبر   23 بأاريخ  بالدارالبيضاء 

بالسجل  الشركة  تقييد  وتم   2222

رقم  تحت  بالدارالبيضاء  الأجاري 

.557835

 315 P

BYK SOLUTION
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد

بمقأ�سى عقد عرفي محرر بأاريخ 

شركة  تأسيس  تم   22/29/2222

ذات الخصائص الأالية:  

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

 BYK  : اإلجأماعي  اإلسم 

.SOLUTION

الهدف اإلجأماعي :

- دراسة االحأياجات في تكنولوجيا 

املعلومات.

وارشخاص  الشركات  مواكبة   -

الأقنية  الحلو9  وتفعيل  دمج  في 

الرقمية.

- االستشارة والأدقيق في الهندسة 

الرقمية.

- االستشارة الأقنية في املعلومات 

والأنظيم.

- االستشارة في الأحو9 الرقمي.

- إدارة تقنية املعلومات واملشاريع 

الأنظيمية

- الوساطة في توظيف الكفاءات.

املعلومات  تكنولوجيا  بيع   -

والحلو9 الرقمية.

- املساعدة والصيانة واسأكشاف 

تخطاء الكمبيوتر.

- الأطوير والبرمجة الحاسو6ية.

- بيع البرامج الرقمية.

واملعدات  االجهزة  بيع   -

الحاسو6ية.

- تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر.

تكنولوجيا  مرافق  إدارة   -

املعلومات.

- خدمات الدعم.

شارع مرس   26  : املقر اإلجأماعي 

الدار   3 الشقة   1 السلطان الطابق 

البيضاء.

املدة : 99 سنة من تاريخ التسجيل 

في السجل الأجاري.
الشريك الوحيد : السيد بنمنصور 

زكرياء 122 حصة اجأماعية.

 12.222  : اإلجأماعي  الرتسما9 

حصة   122 إلى  مقسم  درهم 

إجأماعية من فئة 122 للواحدة.

السيد   : التسيير ملدة غير محددة 

بنمنصور زكرياء.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم   -

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  الأجارية 

842855 بأاريخ 11/12/2222.

316 P

BTP BOUKENTAR
SARL

RC : 555853

تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقأ�سى   -  I
القانون  إيداع  تم  في22/28/2222، 

املسؤولية  ذات  لشركة  الأأسي�سي 

املحدودة  و ذات املميزات الأالية :

.BTP BOUKENTAR : التسمية

البناء  بأعما9  القيام   : الهدف 

املخألفة.

26 شارع مر�سى   : املقر االجأماعي 

 -  3 شقة   ، الطابق ارو9   ، سلطان 

الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرتسما9   : االجأماعي  الرتسما9 

االجأماعي محدد  في  12.222. درهم 

122 حصة اجأماعية من  مقسم إلى 

مكأتبة  للواحدة،  122.درهم  فئة  

ومحررة بالكامل و موزعة لفائدة :

السيد بوكنأار زكريا 42 سهم

السيد بوكنأار عمر 32 سهم

السيد بوكنأار سفيان 32 سهم 

السنة االجأماعية : تبأدئ السنة 

االجأماعية من فاتح يناير وتنأهي في 

31 دجنبر.

كمسير  تعيينه  تم   : التسيير 

السيد  محدودة  غير  ملدة  للشركة 
للبطاقة  حامل  زكرياء  بوكينأار 

.BH587424 الوطنية رقم
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  II
البيضاء،  بالدار  الأجارية  املحكمة 
تحت   22/29/2222 بأاريخ 
الأجاري  بالسجل  رقم838192 

رقم555853.
ملخص قصد النشر

317 P

HZS INVEST
ش.م.م ذات شريكة وحيدة  
رتسمالها 2.322.222 درهم 
شارع طانطان إقامة حدائق 

املنار عمارة 11 شقة 7 بوركون 
الدار البيضاء

الـأــأسـيـس
بالدار  عقد موثق  بمقأ�سى    -  I
تم   06-08-2021 بأاريخ  البيضاء  
تحرير القانون ارسا�سي لشركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد 

خاصيتها كالأالي :
.HZS INVEST  : التسمية

عمليات  بجميع  القيام  الهدف: 
الترويج العقاري.

الوسائل  بجميع  وإدارة،  امأالك 
القانونية، لجميع اررا�سي املجردة تو 
املباني املراد هدمها وجميع املمألكات 

والحقوق املنقولة تو غير املنقولة.
تجزئة  عمليات  بجميع  القيام 
اررض وإقامة جميع اإلنشاءات فيها 
الأجارية  تو  السكنية  لالسأخدامات 

تو املهنية تو الصناعية تو اإلدارية.
التي  الشركة  تصو9  اسأخدام 
خال9  من  النحو  هذا  على  تشكلت 
تو  اإليجار  تو  البيع  إعادة  تو  البيع 
للقطع  الشخ�سي  االسأخدام 

اررضية واملباني.
تخذ بغرض تحقيق هدف الشركة 
املحدد على هذا النحو، تي مساهمات 
تو تي مصالح، عن طريق املساهمات 
تو عمليات   ، تو املساهمات  الجزئية، 

الدمج ، تو االكأأاب تو شراء ارسهم، 

تلك  تو  القائمة  الشركات  جميع  في 

لها  التي  الأأسيس  طور  في  هي  التي 

صلة بهدف الشركة.
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طانطان  شارع  االجأماعي:  املقر 

إقامة حدائق املنار عمارة 11 شقة 7 

بوركون الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة.

درهم   2.322.222  : الرتسما9 

من  حصة   23.222 إلى  مقسمة 

على  بكاملها  وزعت  درهم   122 فئة 

وفاء  السيدة  الوحيدة  الشريكة 

حويمد.

التسيير : عهد به ملدة غير محددة 

مع الصالحيات املطلقة للسيدة وفاء 

حويمد.

ٍالى يناير   1 من   : املالية   السنة 

31 دجنبر.

القانوني  لالحأياط   %5  : ارر6اح 

يوضع  تو  ينقل  تو  يوزع  إما  والباقي 

تحت االحأياط حسبما يقرره الجمع 

العام.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

بأاريخ   798496 البيضاء تحت رقم  

02-11-2021

بالسجل  الشركة  تقييد  تم   -  III

رقم   تحت  البيضاء  بالدار  الأجاري 

522943 بأاريخ 02-11-2021.
من تجل الألخيص واإلشهار

318 P

M.R.J ELECT
SARL AU

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمشارك وحيد

بمقأ�سى عقد عرفـي مؤرخ في   -I

القانون  تم إيداع   ،   13/25/2222

املسؤولية  ذات  لشركة  الأأسي�سي 

وذات  وحيد   بمشارك  املحدودة 

املميزات الأالية : 

 M.R.J ELECT SARL  : التسمية 

AU

الهدف : غرض الشركة في كل من 

املغرب والخارج :

شركة تعما9 التركيبات الكهر6ائية 
واملنأجات  املعدات  جميع  تركيب 
والكهروميكانيكية  الكهر6ائية 
واإللكترونية وارجهزة املنزلية والأبريد 
الصناعي والأكييف والعز9 الحراري 
البناء،  تعما9  والأدفئة.  والسباكة 
السباكة،  نجارة الخشب وارملنيوم، 
الدهان، الأبليط، الكهر6اء،وارعما9 

املأنوعة بشكل عام.
مومن  سيدي   : االجأماعي  املقر 
رقم   3 زنقة   2 مجموعة  جديد 

1الطابق االو9 الدار البيضاء. 
من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرتسما9   : االجأماعي  الرتسما9 
.122.222,22 في  االجأماعي محدد  
حصة   1222 إلى  مقسم  درهم 
درهم   122 فئة  من  اجأماعية 
بالكامل  و محررة  مكأتبة  للواحدة، 
 1222 وموزعة لفائدة حسن  جلولي 

حصة اجأماعية.
املجموع : 1222 حصة اجأماعية

السنة االجأماعية : تبأدئ السنة 
االجأماعية من فاتح يناير وتنأهي في 

31 دجنبر.
تم تعيين السيد حسن   : التسيير 

جلولي مسيرا للشركة .  
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -II
الأجاري رقم 552515  لدى املحكمة 
بأاريخ البيضاء  بالدار   الأجارية 

 12 غشت  2222.
ملخص قصد النشر

319 P

BET AKIL
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات مساهم واحد

بأاريخ  العرفي املحرر  للعقد  تبعا 
شركة  إنشاء  تم   ،07-09-2022
مساهم  ذات  املسؤولية   محدودة 

واحد والتي لها املميزات الأالية :
ش.م.م.   BET AKIL  : التسمية 

ذات مساهم واحد.
املساهم : السيد ايوب عاقل.

الغرض االجأماعي : 

غرض الشركة هو مكأب دراسة 

وإدارة  الخاصة  الخدمات  فنية، 

مشروع عقاري، إلخ …

شارع   45 رقم   : االجأماعي  املقر 

الدار    4 شقة  املفأكر  القادر  عبد 

البيضاء.

تسست هذه الشركة ملدة   : املدة 

99 سنة.

في  املا9  رتس  حدد   : املا9  رتس 

على  مقسمة  درهم   122.222,22

1222 حصة اجأماعية من فئة 122 

جميعها  الواحدة،  للحصة  درهم 

في  نقدية  مساهمات  مقابل  محررة 

رتس املا9. 

السيد  التسيير  وكل   : التسيير 

ايوب عاقل ملدة غير محدودة.  

السنة االجأماعية : تبأدئ السنة 

في تنأهي  و  يناير   1 في   االجأماعية 

 31 دجنبر. 
الجهوي  باملركز  اإليداع  تم 

بأاريخ البيضاء  بالدار   لإلستثمار 

 30-09-2022
للخالصة و البيان 

320 P

STÉ ZANOU TRANSPORT
SARL AU

تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقأ�سى   -  I
القانون  إيداع  تم  في28/29/2222، 

املسؤولية  ذات  لشركة  الأأسي�سي 

بأاريخ    وحيد  املحدودةبشريك 
الأجاري   السجل   27/12/2222

557789 وذات املميزات الأالية :

 Sté ZANOU  : التسمية 

.TRANSPORT SARL AU

الهدف : هدف الشركة في املغرب 

تو في الخارج.

للبضائع  النقل  خدمات  تداء   -

الخام واإلمدادات وتي �سيء  واملواد 

نيابة عن الغير. بشكل عام تي عملية 

تأعلق باملناطق اللوجستية.

- توفير خدمات النقل الشخصية؛
املساعدة  خدمات  تنفيذ   -
بمجاالت  املأعلقة  والأدريب 

اللوجستيات ؛
ارصو9  حماية  خدمات  تداء   -

والضمانات؛
مدنية  عملية  تي   ، تعم   وبشكل 
مالية  تو  تجارية  تو  عقارية   تو 
تو صناعية مشار إليها تعاله بطريقة 
تسهل تو تعزز تو تطور نشاط الشركة 
غير  تو  مباشرة  تي مشاركة  وكذلك 
الشركات  في  اإلطالق  على  مباشرة 
 التي تسعى لأحقيق تهداف مماثلة. 

تو ذات الصلة.
سمية  زنقة   : االجأماعي  املقر 
اقامة شهرزاد 3 الطابق 5 رقم 22 حي 

النخيل الدار البيضاء.
من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرتسما9   : االجأماعي  الرتسما9 

االجأماعي محدد  في 122.222,22.
السنة االجأماعية : تبأدئ السنة 
االجأماعية من فاتح يناير وتنأهي في 

31 دجنبر.
تم تعيين السيد بوغو   : التسيير 
فاضل الحامل للبطاقة الوطنية رقم 
املزداد  مغر6ية  جنسية   BJ332485
الدار البيضاء    14/26/1984 بأاريخ 
اوكزسأان  زنقة   32 ب  القاطن 
الدار  س  ص   4 الطابق  سورزاك 

البيضاء مسيرا للشركة.
تم اإليداع القانوني بالسجل   -  II
الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 
 27/12/2222 بأاريخ  بالدار البيضاء 

تحت رقم 557789 .
ملخص قصد النشر

321 P

DBLUE LUXURY LIVING
SA

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقأ�سى   -  I
القانون  إيداع  تم  في19/29/2222، 
ذات  و  املساهمة  لشركة  الأأسي�سي 

املميزات الأالية :
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 DBLUE LUXURY  : التسمية 

.LIVING SA

الشركة  من  الغرض   : الهدف 

العقارية  ارصو9  اقأناء  هو: 

 واالحأفاظ بها و6يعها ، بشكل مباشر

تو تنفيذ معامالت   ، تو غير مباشر   

شبه  تو  امللكية  حقوق  باسأخدام 

اللجوء  حقوق امللكية تو عن طريق 

إلى القروض املصرفية تو الضمانات 

املصرفية في املعامالت العقارية ؛

االستثمار  عمليات  إجراء   •

والأطوير العقاري والبناء والأجديد.

مباشر بشكل   ، الحصو9   • 

، من خال9 الشركات  تو غير مباشر   

ارسهم  في  على حصص   ، القابضة 

وشبه رتس املا9 تو عن طريق اللجوء 

الشركات  في  املصرفية  القروض  إلى 

املدرجة   ، املدنية  تو   الأجارية 

املوجودة في املغرب   ، تو غير املدرجة 

االسأحواذ  لغرض   ، الخارج  في  تو 
ارصو9 وحيازتها  العقارات   على 

باسأخدام  املعامالت  تنفيذ  تو   

حقوق امللكية تو شبه حقوق امللكية 

القروض  إلى  اللجوء  طريق  عن  تو 

 ، العقارية  املعامالت  في  املصرفية 

و6ناء   ، واالستثمار والأطوير العقاري 

وتأجير   ، وإدارة   ، وتجديد العقارات 

 ، وإدارة وإعادة بيع ارصو9 العقارية

 تو اروراق املالية اململوكة. الشركات 

واحًدا عقارًيا   
ً

تصال تمألك   التي 

 تو تكثر.

وجه  على  للشركة  يجوز   •

في  تموالها  اسأخدام  الخصوص 

بشكل  املأعلقة  العمليات  جميع 

بالعمليات  مباشر  غير  تو  مباشر 

 ، وفي هذا السياق   ، املذكورة تعاله 

منح جميع املساعدات تو القروض تو 

السلف تو الضمانات.
زنقة   88 رقم   : االجأماعي  املقر 

 - الخيل  سباق  ميدان   - املراك�سي 

الدار البيضاء - املغرب.

* املدة : 99 سنة ابأداء من تاريخ 

تأسيسها النهائي.

الرتسما9   : االجأماعي  الرتسما9 

.322.222,22 في   االجأماعي محدد  

حصة   322 إلى  مقسم  درهم 

122.درهم  فئة   من  اجأماعية 

للواحدة، مكأتبة و محررة بالكامل.

 السنة االجأماعية : تبأدئ السنة 

االجأماعية من فاتح يناير وتنأهي في 

31 دجنبر.

)ملدة  اإلدارة  مجلس   تعضاء 

3 سنوات):

الشبيهي  هشام  محمد  السيد   •

مزداد   ، الجنسية  مغربي   ، الحسني 

حامل   ، بالر6اط   1968 مارس   9

 ،  A267483رقم الوطنية  للبطاقة 

 ، شارع عبد هللا بلحاج   22 مقيم في 

الدار البيضاء )املغرب).

مغر6ية   ، لحلو  السيدة سعاد   •

 1977  /28/  22 مزدادة   ، الجنسية 

حاملة   ، )املغرب)  البيضاء  الدار  في 

 ،BE699568 رقم  الوطنية  للبطاقة 

 ،194 تقيم في كازا جرين تاون ، فيال 

الدار   - بوسكورة  الخضراء  املدينة 

البيضاء )املغرب).

مغربي   ، السيد حمزة حسونة   •

 1984-02-10 مواليد  الجنسية، 

للبطاقة  حامل  البيضاء،  بالدار 

BE767332، ومقيم في  الوطنية رقم 

إقامة ارزقة البحرية - درج د - طابق 

الدار   - عين دياب   –  11 شقة   -  5

البيضاء )املغرب).

السيد   : اإلدارة  مجلس  رئيس 

محمد هشام الشبيهي الحسني.

املدير العام: السيد حمزة حسونة

القانوني  اإليداع  تم   -  II

املحكمة  لدى  الأجاري  بالسجل 

بأاريخ   البيضاء،  بالدار  الأجارية 

24/12/2222، تحت رقم557269.
ملخص قصد النشر

322 P

GHR-CASH
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

املقر اال جأماعي : 16 زاوية محمد 

السادس و درب سادني بناية 6 

الطابق ارر�سي إقامة تبراج الفداء 

الدار البيضاء

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بأاريخ  مسجل   32/28/2222
القانون  وضع  تم     32/28/2222

ارسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات الخاصيات الأالية :

  GHR-CASH  : اسم الشركة   -  1

شركة  ذات مسؤولية محدودة.

2 - الهدف : تحويل ارموا9  داخل 

املغرب والخارج – صرف العمالت – 

خدمات عديدة.
زاوية   16  : االجأماعي  املقر   -  3

محمد السادس و درب سادني بناية 

6 الطابق ارر�سي  إقامة تبراج الفداء  

البيضاء
4 - املساهمات : رتسما9 الشركة 

على  مقسم  درهم   122222 يبلغ 

الشكل  على  موزعة  حصة   1222

الأالي :

السيد كميل تلرياحي 652 حصة 

السيدة نفيسة اناس تلرياحي 352 

حصة 

السيد  تعيين  تم   : التسيير   -  5

ملدة  الشركة  مسير  تلرياحي  محمد 

غير محدودة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  بالبيضاء  الأجارية 

 839492 رقم  تحت   32/29/2222

السجل الأجاري رقم 556999.

323 P

LOTUS TOP NATUREL
SARL

تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقأ�سى    -I
القانون  إيداع  تم  في25/29/2222، 

املسؤولية  ذات  لشركة  الأأسي�سي 

املحدودة وذات املميزات الأالية :

  LOTUS  TOP  : التسمية 

.NATUREL SARL

و6يع  وتصدير  اسأيراد   : الهدف 

واملنأجات  الأجميل  مسأحضرات 

الطبيعية.

4 تجزئة السالم   : املقر االجأماعي 

1 مجموعة ب و. رقم املحل: 2 الدار 

البيضاء.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرتسما9   : االجأماعي  الرتسما9 

درهم   122.222 االجأماعي محدد في 

اجأماعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

122درهم للواحدة، مكأتبة  من فئة 

و محررة بالكامل 

السنة االجأماعية : تبأدئ السنة 

االجأماعية من فاتح يناير وتنأهي في 

31 دجنبر.

: تم تعيين السيد فاضل  التسيير 

سعيد مسيرا للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  II

البيضاء،  بالدار  الأجارية  املحكمة 

تحت   ،12/29/2222 بأاريخ 
الأجاري  بالسجل  رقم837257 

555289
ملخص قصد النشر

324 P

M.O.RAIDS
SARL

: شركة ذات مسؤولية  الأأسيس 

محدودة ، تم تشكيلها بموجب عقد 

خاص بأاريخ 27 يونيو 2222 ، مقدم 

إلى كاتب املحكمة الأجارية املحمدية 

تحت رقم 31467.

.M.O.RAIDS SARL : التسمية
السيد جيرالد بالزي   : املساهمين 

GERALD BLAZI ، مواليد 5 نوفمبر 

1979 في فرنسا ، الجنسية الفرنسية  

سابليت  ليزيغيس   طريق  في  ويقيم 

بطاقة  حامل  52املحمدية  رقم   

صالحة   T225472E رقم  اإلقامة 

27/22/2224 ؛
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باسكا9،  مارشا9،  السيد 
 MARCHAL, رينيه  ميشيل، 
مواليد   PASCAL, MICHEL, RENE
من   ، فرنسا  في   1967 مارس   17
 166 ويقيم في   ، الجنسية الفرنسية 
جواز  حامل   ، املحمدية  سابليت 
صالحة   DC6469918 رقم  السفر 

13/25/2228 ؛
رتس املا9 : 10،000.00 درهم.

 17 زنقة   271  : الرئي�سي  املقر 
حسنية 1 شارع املقاومة املحمدية 

كل  في  الشركة  هدف  الهدف: 
الترويج لقضاء  من املغرب والخارج: 

توقات الفراغ 
تدريب  نزهات.  على  اإلشراف 
غيار  قطع  اسأيراد  القيادة. 
الأحضير   .x  44 واكسسوارات 
قطع  بيع  الر6اعي.  الدفع  وميكانيك 
تنظيم   .x  44 واكسسوارات  غيار 
 -  x 4  4 ارحداث املأعلقة بممارسة 

تي نشاط تجاري آخر .
غير  ملدة  الشركة  تدار   : اإلدارة 
جيرالد  السيد  طرف  من  محدودة 

.GERALD BLAZI بالزي
التسجيل : تم تسجيل الشركة في 
بأاريخ  للمحمدية  الأجاري  السجل 
الزمني  السجل  في  و   22/29/2222

تحت رقم 2298.
325 P

CASAVIL PROMO
SARL

تأسيس شركة
- بمقأ�سى عقد عرفـي مؤرخ في   I
القانون  إيداع  تم   ،08-09-2022
املسؤولية  ذات  لشركة  الأأسي�سي 

املحدودة.  و ذات املميزات الأالية :
.CASAVIL PROMO : التسمية

الغرض من الشركة هو   : الهدف 
بارصالة  في كل من املغرب والخارج، 

عن نفسها و6النيابة عن اآلخرين.
منعش عقاري.

- حيازة اررض املجردة تو اررا�سي 
هدمها  سيأم  مبان  من  تأكون  التي 
لجميع  املذكورة  اررض  على  والبناء 
بيعها  بهدف  الأقسيمات  تو  املباني 

بواسطة شقق تو قطع ترض مجهزة.

جزئًيا  تو  كلًيا  البيع  إعادة   -
العقارية،  والحقوق  للممألكات 

وتأجير الشقق واملحالت الأجارية.
وتعبئة  وتصنيع  و6يع  شراء   -
وتصدير  واسأيراد  وتسويق  وتوزيع 
دراسة  جميع منأجات ومواد البناء. 
جميع  وتنفيذ  وتطوير  وتصميم 
والسياحية  العقارية  املشاريع 
املهن  لجميع  املدنية  والهندسة 
والكهر6اء  وتنفيذ كافة تعما9 البناء 
والجبص والنجارة والحديد  والطالء 

والرخام والديكور.
البيضاء،  الدار   : املقر االجأماعي 
الحي  نافع  بن  عقبة  شارع   23

املحمدي.
من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرتسما9   : االجأماعي  الرتسما9 
.222.222,22 في  محدد  االجأماعي 
حصة   2222 إلى  مقسم  درهم 
درهم   122 فئة  من  اجأماعية 

للواحدة، مكأتبة و محررة بالكامل.
السنة االجأماعية : تبأدئ السنة 
االجأماعية من فاتح يناير وتنأهي في 

31 دجنبر.
: تم تعيين السيد / مراد  التسيير 
الغردوف ويوسف الغردوف مسيرين 
مشاركين للشركة لفترة غير محددة. 
تلتزم الشركة بالأوقيع الفردي للمدير 
للسيد  واحد  بأوقيع  إما  املشارك. 
مراد الغردوف تو بأوقيع واحد للسيد 

يوسف الغردوف تجاه الغير 
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  II
البيضاء،  بالدار  الأجارية  املحكمة 
رقم  تحت   ،26-09-2022 بأاريخ 
رقم  الأجاري  بالسجل   838912

.556429
ملخص قصد النشر

326 P

HANNIOUI PROMO
RC N°557 127
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقأ�سى   -  I
القانون  إيداع  تم  في19-09-2022، 
املسؤولية  ذات  لشركة  الأأسي�سي 

املحدودة  و ذات املميزات الأالية :

 HANNIOUI  : التسمية 

.PROMO

الغرض من الشركة هو   : الهدف 

في كل من املغرب والخارج ، بارصالة 

عن نفسها و6النيابة عن اآلخرين.

منعش عقاري.

- بيع وشراء وتداو9 العقارات.

واملباني  اررا�سي  جميع  تطوير   -

الحضرية تو الريفية.

- حيازة اررض املجردة تو اررا�سي 

هدمها  سيأم  مبان  من  تأكون  التي 

لجميع  املذكورة  اررض  على  والبناء 

بيعها  بهدف  الأقسيمات  تو  املباني 

بواسطة شقق تو قطع ترض مجهزة.

جزئًيا  تو  كلًيا  البيع  إعادة   -

للممألكات وحقوق العقارات.

وتعبئة  وتصنيع  و6يع  شراء   -

وتصدير  واسأيراد  وتسويق  وتوزيع 

جميع منأجات ومواد البناء.

تعما9  جميع  وإنجاز  دراسة   -

الطالء والبناء وتعما9 البناء. 

املباشرة  وبشكل تعم املشاركة   -

جميع  في  للشركة  املباشرة  غير  تو 

تو  الأجارية  املالية  املعامالت 

الصناعية تو العقارات التي قد تكون 

مرتبطة بأحد ارشياء املذكورة تعاله.

البيضاء  الدار   : االجأماعي  املقر 

الحي  نافع  بن  عقبة  شارع   23

املحمدي.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرتسما9   : االجأماعي  الرتسما9 

.222.222,22 في   االجأماعي محدد  

حصة   2222 إلى  مقسم  درهم 

درهم   122 فئة  من  اجأماعية 

للواحدة، مكأتبة و محررة بالكامل.

السنة االجأماعية : تبأدئ السنة 

االجأماعية من فاتح يناير وتنأهي في 

31 دجنبر.

تم تعيين السيد حسن   : التسيير 

حنيوي مسيرا للشركة.

القانوني  اإليداع  تم   -  II

املحكمة  لدى  الأجاري  بالسجل 

بأاريخ البيضاء،  بالدار   الأجارية 

 839861 رقم  تحت   ،03-09-2022

و6السجل الأجاري رقم 557127.
ملخص قصد النشر

327 P

3T ENERGY
SARL AU

راسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجأماعي : 12 زنقة صبري

 بن بوجمعة الشقة رقم 6

الدار البيضاء

السجل الأجاري : 557677

الدار البيضاء

الأأسيس
بموجب عقد عرفي مؤرخ بالدار 

2222، تم  6 سبأمبر  البيضاء بأاريخ 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

الخصائص  ذات  واحد  بشريك 

الأالية :

 3T ENERGY SARL  : التسمية 

.AU

للبضائع  البري  النقل   : الغرض 

وخدمات النقل.

املدة : 99 سنة.

السنة االجأماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
زنقة صبري   12  : املقر االجأماعي 

الدار   6 رقم  الشقة  بوجمعة  بن 

البيضاء.

راسما9  تحديد  تم   : املا9  راس 

درهم مقسمة   122.222 الشركة في 

بقيمة  اجأماعية  حصة   1222  9

122 درهم للحصة، مكأتبة ومحررة 

بالكامل لفائدة السيد نبيل مذكير.

نبيل  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

كمسير   BH434821 مذكير ب ت و 

وحيد للشركة

تصبح  كما  محددة،  غير  ملدة 

الشركة ملزمة بأوقيع نبيل مذكير.



عدد 5739 - 29 ر6يع ارو9 1444 )26 تكأو6ر 2222)الجريدة الرسمية   19716

والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل الأجاري للمحكمة الأجارية 
تكأو6ر   6 بأاريخ  البيضاء  بالدار 

.2222
السجل الأجاري : 557677.

328 P

LUXURY HOME ART
SARL

الراسما9 االجأماعي : 122.222 
درهم

املقر االجأماعي : الشقة رقم 5 
الطابق السفلي عمارة اسالن 3 

السعادة عين مزوار مراكش
بأاريخ  العرفي  العقد  بمقأ�سى 
2222، تمت املصادقة  15 تغسطس 
على القانون ارسا�سي للشركة ذات 
املسؤولية املحدود ذات الخصائص 

الأالية :
لكسري هوم   : االجأماعي  اللقب 

ارت.
الصفة القانونية : ش ذ م م.

رقم  الشقة   : االجأماعي  املقر 
 3 اسالن  عمارة  السفلي  الطابق   5

السعادة عين مزوار مراكش.
صناعة   : االجأماعي  الهدف 

االثاث.
االسأيراد والأصدير.

املدة : 99 سنة.
 122.222  : االجأماعي  الرتسما9 
حصة   1222 إلى  موزعة  درهم 
درهم   122 فئة  من  اجأماعية 
للواحدة مسندة وللشركاء على النحو 

الأالي :
حصة   522 السنا  تنوار  السيد 

اجأماعية.
 252 ابراهيم  كاليو  تبو  السيد 

حصة اجأماعية.
 252 العزيز  لفروكي عبد  السيد 

حصة اجأماعية.
من  الشركة  تسير   : التسيير 
الذي  السنا  تنوار  السيد  طرف 
 34215412 رقم  سفر  جواز  يحمل 
والسيد لفروكي عبد العزيز الحامل 

تم   ،E792998 لبطاقة الوطنية رقم 

تعيينهما مسيرين مشاركين في التسيير 

للشركة بأوقيع غير مشترك مع كافة 

الصالحيات.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط للمحكمة الأجارية بمراكش 
تحت   ،2222 تكأو6ر   7 وذلك بأاريخ 
بالسجل  ومقيد   ،142156 رقم 
رقم  تحت  بمراكش  الأجاري 

.129589
329 P

STE FIDAFCO SARL
COMPTABLE AGREE

GSM : 0662 55 12 40 CASA

HQC IMMOBILIER
ش.م .م

تأسيس شركة
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
وضع  تم  بالبيضاء،   22-09-2022
محدودة  لشركة  ارسا�سي  القانون 
املسؤولية تتسم بالخصائص الأالية :

 HQC IMMOBILIER  : التسمية 
ش.م .م.

البناء   : االجأماعي  الهدف 
والأجهيز.

12 زنقة الحرية   : املقر االجأماعي 
الطابق 3 الشقة 25 الدار البيضاء.

في   حدد   : االجأماعي  الرتسما9 
 1222 موزعة على  درهم،   122222
122 درهم  حصة اجأماعية من فئة 
على  كليا  حررت  الواحدة  للحصة 

الشكل الأالي :
السيد شعشوع تمين 522 حصة

السيد وتال العباس 522 حصة
املدة : 99 سنة

السنة االجأماعية : من1 يناير إلى 
31 دجنبر.

تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 
وتال  السيد  و  تمين  السيد شعشوع 

العباس .
بإمضاء  الشركة  تلتزم  اإلمضاء 
تمين  شعشوع  السيد   : املسيرين 

والسيد وتال العباس .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 
 841214 رقم  تحت   12/12/2222
بأاريخ  الأجاري  بالسجل  وسجلت 

12/12/2222 تحث رقم 558125.
330 P

SFR TECHNIQUE MAROC
شركة محدودة املسؤولية 

تأسيس شركة
رتسمالها 122222.22 درهم

 و مقرها اإلجأماعي الكائن ب زنقة 

محمد بلفريج إقامة الهدى املجموعة 

2 العمارة 92 الطابق 3 الشقة 15 

سيدي مومن الدار البيضاء

 بمقأ�سى عقد عرفي  تم تأسيس 

بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

واحد ذات املميزات الأالية :

محدودة  شركة   : الشكل   .1

املسؤولية.

 SFR TECHNIQUE  : االسم   .2

.MAROC

3. الهدف : منعش عقاري.
بلفريج  محمد  زنقة   : املقر   .4

إقامة الهدى املجموعة 2 العمارة 92 

سيدي مومن    15 الشقة   3 الطابق 

الدار البيضاء.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة   .5

إنشاءها.
6. رتسما9 الشركة : 122222.22 

درهم.

7. الحصص العينية :

درهم   52222 السيد ليلى سالمة 

حصة اجأماعية بقيمة   522  : يعني 

122 درهم للحصة.

 .52222 محمد  حصاد   : السيد 

اجأماعية  حصة   522 يعني:  درهم 

بقيمة 122 درهم للحصة.

املجموع : 122222.22 درهم يعني 

1222 حصة اجأماعية . بقيمة 122 

درهم للحصة.

من  ابأداء  السنة االجأماعية:   .8

فاتح يناير إلى 31 من دجنبر.

9. مسيرو الشركة: السيد حصاد 

محمد و ليلى سالمة.

باملركز   القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  لالستثمار  الجهوي 

رقم  الأجاري  السجل  الكبرى 

.556841
لإلشارة والبيان 
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 FIDUCIAIRE AL AMANA &CIEL

CONSULTING-SARL

 SIEGE SOCIAL :1,  RUE Fath Bnou

 Khaffane, 2éme etage – Appt 3-

Belvédère CASA

Tel: 0522246888/0633131179

ISRAE FOOD GOOD

تأسيس ش.م.م

 ذو شريك وحيد 

إنشاء  تم   2222  /12/12 بأاريخ 

املحدودة   املسؤولية  دات  شركة 

وخصائصها هي كالأالي :

 ISRAE  : االجأماعية  التسمية 

شريك  ذو  ش.م.م   FOOD GOOD

وحيد.

الهدف االجأماعي : تهدف الشركة 

إلى :

البسكويت،  تو  البسكويت  تاجر 

خبز الزنجبيل، خبز الدايت.

بجميع  و6استيل  حلوى  تاجر 

تنواعها.

اسأيراد وتصدير.

العمليات  جميع  عامة  و6صفة 

وارثاثية  والصناعية  الأجارية 

مباشرة  والعقارية و املالية املرتبطة  

املعلنة  بارهداف  مباشرة   توغير 

تو التي من شأنها تن تيسر إنماءها. 

املقر االجأماعي  : 1 زنقة الفأح بن 

بلفدير   2 3 الطابق  خفان شقة رقم 

الدار البيضاء.

الشركة  تسيير  سيأم   : التسيير 

 EL BACHIRI السيد   طرف  من 

FARID  بصفأه مسير للشركة وملدة 

غير محددة وسيقوم بمخألف تعما9 

الشركة من إدارة و تنظيم بدون تي 

قيود كما سيأم االعأماد على توقيعه 

في جميع الوثائق اإلدارية و البنكية.

في  حدد   : االجأماعي  الرتسما9 

إلى  مقسمة  درهم   122.222 مبلغ 

1222 حصة اجأماعية من فئة 122 

درهم للواحدة تخصص على الشكل 

الأالي :
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  EL BACHIRI FARID السيد   -
1222 حصة

محررة  حصة   1222 املجموع   -
بالكامل. 

السيد الشريك   دفع 
ما مجموعه   EL BACHIRI FARID  
 : درهم املجموع    122222,22 نقدا 

122222,22 درهم محررة بالكامل.
السنة االجأماعي : تبأدئ في االو9 
دجنبرمن كل   31 من يناير وتنأهي في 

سنة.
99 سنة تبأدئ  : محددة في  املدة 
للشركة   النهائي  تأسيس  يوم  من 
االوان  قبل  الحل  حالة  باسأثناء 
عليه  املنصوص  الأأجيل  حالة  تو 

قانونيا.
باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 
رقم    تحت  البيضاء  للدار  الأجارية 
842986و 558283 لسجل الأجاري 

بأاريخ 12/12/2222.
لإلشارة و الأنبيه 

املسير 
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CREVIN DESIGN شركة
ش.م.م دو شريك وحيد. 

 املقر االجأماعي : 1 زنقة الفأح 
ابن خفان بلفدير الدار البيضاء. 

السجل الأجاري رقم 523521
الجمع  محضر  بمقأ�سى 
بأاريخ  املنعقد  اإلسأتنائي  العام 
بأاريخ  واملسجل    12/25/2222

29/26/2222 قرر ما يلي :
للشركة  اإلجأماعي  املقر  تحويل 
 CASABLANCA 13 E في  ليصبح 
 RDC OULFA LOTISSEMENT

.ZINEB N
دالك  و  الشركة  قانون  تعديل 

بأغيير الفصل 4.
باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 
رقم  تحت  البيضاء  للدار  الأجارية 

842487 بأاريخ 27/12/2222.
وهذا بمثابة مقأطف و بيان

املسير
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SOCIETE JEBARI.FA
 S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رتسمالها  32.222,22درهم 

مقرها االجأماعي  شارع الغرناطي حي 
االندلس شفشاون

االسأثنائي  القرار  بمقأ�سى 
   JEBARI.FA S.A.R.L شركة  لشركاء 
ومسجل   2222 شتنبر   19 بأاريخ 

بشفشاون تقرر ما يلي :
تجارية عالمة   إضافة 

.EL PALACIO SPA 
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
  32/29/2222 بأاريخ  بشفشاون 

تحت رقم 2222/99
334 P

 SOCIETE LAOUCHI
TRANSFERT

S.A.R.L AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
 رتسمالها 62.222,22 درهم 

مقرها االجأماعي دوار القوب سوق 
االثنين جماعة املنصورة مركز بني 

احمد , اقليم  شفشاون. 
االسأثنائي  القرار  بمقأ�سى 
شتنبر   23 بأاريخ  الوحيد  للشريك 
قرر  بشفشاون  ومسجل   2222
 LAOUCHI الشريك الوحيد لشركة 

TRANSFERT SARL AU ما يلي 
من  الشركة  رتسما9  من  الرفع 
 122.222,22 إلى  درهم   62.222,22
وذالك باضافة 422 حصة اجأماعية 
طرف  من  درهم   122 مبلغ  ذات 
اللو�سي  السيد  الوحيد  الشريك 

صالح الدين.
القانون  من   6 و   5 البنود  تغيير 

ارسا�سي 
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
  23/12/2222 بأاريخ  بشفشاون 

تحت رقم 2222/286
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ELECTRO INDUSTRIE

بموجب عقد عرفي مؤرخ بالدار 

 2222 يوليوز   27 يوم   البيضاء 

و مسجل بنفس املدينة قررت شركة 

شركة   ELECTRO INDUSTRIE

ورتسمالها  تملحدودة  املهام  ذات 

املقر  ذات  درهم   12.222.222,22

الرئي�سي في :

 14, Rue Ben Ghazala (Ex Rue

 Bertrandon( - Casablanca

ما يلي :

السيد  وفاة  معاينة  تأكيد   •

Eliahou TORDJMAN

املأوفي  حصص  تخصيص   •

حسب نقل امللكية  لصالح:

دفيد ترجمان 12522 حصة.

روزيت مرصيانوا 6252 حصة.

يورام ترجمان  6252 حصة.

• عزله من منصبه كمسير للشركة 

بعد   Eliahou TORDJMAN السيد: 

وفاته.

للشركة  مسيرين  تعيين  تأكيد   •

السيدين :

- دفيد ترجمان مغربي الجنسية، 

الحامل   ،1971 ماي   18 من مواليد 

رقم.  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

 BE545229

مغر6ية  مرصيانوا  روزيت   -

مارس   9 مواليد  من  الجنسية، 

الأعريف  لبطاقة  الحاملة   ،1946

.B44291. الوطنية رقم

إعادة صياغة النظام ارسا�سي   •

للشركة

اإليداع : تم اإليداع القانوني لدى 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

وتحت   26/12/2222 يوم  بالبيضاء 

رقم 842448.
للنشر والبيان.
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العقارية بنونة والرحموني
 L’IMMOBILIERE BENNOUNA

 ET RAHMOUNI
 R.C n° 514469 // I.C.E n°

222861742222262
شركة ذات مسؤولية محدودة 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تغسطس  فاتح  في  بالدارالبيضاء 
2222 ومسجل بنفس املدينة بأاريخ 
املراجع  تحت   2222 تغسطس   12

الأالية:
 R E 2 2 2 2 2 2 5 9 6 8 2 1 3 6 2
 O R 4 4 3 8 3 / 2 2 2 2

.Qce7212375422223
 قرر شركاء شركة العقارية بنونة 

والرحموني, ما يلي:
ترحيل املقر الرئي�سي للشركة   (1
برقم  املأواجد  الحالي  العنوان  من 
شارع الزرقطوني الطابق الثامن   59
مكأب 24 الدارالبيضاء، إلى العنوان 
زنقة   ,52 رقم  بي:  الكائن  الجديد 

فريديريك لو ميتر، الدارالبيضاء.
2) الصالحيات. 

:باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ بالدارالبيضاء    الأجارية 
رقم:  تحت   2222 سبأمبر   23  

.838758
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LE 8EME الثامن
 R.C n° 417847

I.C.E n° 002163317000058 
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريكة وحيدة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
سبأمبر  سابع  في  بالدارالبيضاء 
 2222 ومسجل بنفس املدينة بأاريخ
املراجع  تحت   2222 سبأمبر   15  

الأالية:
 R E 2 2 2 2 2 2 6 7 7 4 4 1 3 6 2
 O R 5 2 5 4 6 / 2 2 2 2

.Qce7212448824222
 قررت الشريكة الوحيدة للشركة 

السيدة جهاد اليون�سي:
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1) تأكيد هيبة خمس مائة حصة 

لفائدة  تلف  تصل  من  إجأماعية 

تختها السيدة سارة اليون�سي.

الوحيدة  املسيرة  2)إسأقالة 

التسيير  اليون�سي من  السيدة جهاد 

املنفرد.

3) تعييد مسيرتين اثنين: 

السيدة جهاد اليون�سي.

 والسيدة سارة اليون�سي.

4) تغيير الشكل القانوني للشركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  إلى  وحيدة  بشريكة 

مسؤولية محدودة.

5) إعادة دباجة القانون ارسا�سي 

للشركة .

6) الصالحيات.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  بالدارالبيضاء  الأجارية 

سبأمبر 2222 تحت رقم: 838556 .
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 RH PRO PLUS
SARL A.U

برتس ما9: 100،000.00 درهم

 21 زنقة الصوفيراء رقم 27 

حي رياض الر6اط

نقل املقر اإلجأماعي
قرر   ، خاص  عقد  بموجب 

 RH« الشركة  في  الوحيد  املساهم 

PRO PLUS» ما يلي:

املقر  نقل  الوحيد  املساهم  قرر 

 21 اإلجأماعي من العنوان القديم:  
رياض  حى   27 رقم  الصفيراء  زنقة 

إقامة  الجديد:   العنوان  إلى  الر6اط 

الحرية زنقة مالي ديور جامع مبنى س 

شقة 2 الر6اط.                   

باملحكمة  القانوني  اإليداع 

 128871 برقم  بالر6اط  الأجارية 

بأاريخ 15 سبأمبر2222.

تعديلها  بإيداع  الشركة  قامت 

بأاريخ  للر6اط  الأجاري  السجل   في 

رقم  تحت  سبأمبر2222      15

.155631
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SLI 2M
  SARL A.U

برتس ما9 : 222.222,22 درهم

 21 زنقة الصوفيراء رقم 27 حي 

رياض الر6اط

نقل املقر اإلجأماعي
بموجب عقد خاص، قرر املساهم 

الوحيد في الشركة » SLI 2M » ما يلي:

املقر  نقل  الوحيد  املساهم  قرر 

 21   : اإلجأماعي من العنوان القديم 
رياض  حى   27 رقم  الصفيراء  زنقة 

إقامة  الجديد:   العنوان  إلى  الر6اط 

الحرية زنقة مالي ديور جامع مبنى س 

شقة 2 الر6اط.                     

باملحكمة  القانوني  اإليداع 

 128822 برقم  بالر6اط  الأجارية 

بأاريخ 15 سبأمبر2222.

تعديلها  بإيداع  الشركة  قامت 

بأاريخ للر6اط  الأجاري  السجل   في 

رقم  تحت  سبأمبر2222      15  

.146629
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Experts.com

 Boulevard Zerktouni 5éme étage 134

Casablanca

نيوتروبالست املغرب 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 72 تنجل 

بازاس، البيضاء، الدارالبيضاء.  
 رقم الأقييد في السجل الأجاري 

بالدار البيضاء رقم 321341

تفويت حصص
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 فبراير   14 في  املؤرخ 

املصادقة توال تفويت على  :

422 حصة إجأماعية من السيد 

جواو لويس مالدونادو ريدو9 لفائدة 

شركة وينسكيلز، 9 د ت .

حصة   122 تفويت  على  وثانيا 

كارلوس  روي  السيد  من  اجأماعية 

شركة  لفائدة  ريدو9  ريبيرو 

وينسكيلز، 9 د ت.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ بالدارالبيضاء   الأجاري 

 7 سبأمبر 2222 تحت رقم 836816.
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منارة أنلتيك
إعالن عن نقل مقر شركة ’’ منارة 

تنلأيك ’’
 دات املسؤولية املحدودة الشريك 

الوحيد. 
رتس مالها : 122.222 درهم                                

الرقم السجل الأجاري 527525                              

حسب قرار الشريك الوحيد ليوم 

قرر نقل املكأب   2222 تغسطس   2

املسجل لشركة ’’ منارة تنلأيك ’’ دات 

 26 املسؤولية املحدودة من العنوان 

شارع مرس سلطان، شقة 3، الطابق 

العنوان  إلى  البيضاء  الدا   - ارو9 
الأالي 7 زاوية شارع عبد املؤمن وشارع 

الطابق  مكأب  كابيأا9   1 الراشدي 

الدارالبيضاء.                                                                -  22122 السادس 

لدى  القانونية  اإلجراءات  تنفيذ  تم 

بالدارالبيضاء  الأجارية  املحكمة 

تحت رقم اإليداع838451.
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AFROMETA
شركـة محدودة املسؤولية
رتسمالها 122.222 درهم

26 شارع مرس سلطان الطابق 1 

شقة 3 الدارالبيضاء

تفويت حصص اجأماعية
بأاريخ  عرفي  عقد  و6مقأ�سى 

السيد  فوت   2222 13 سبأمبر 

فئة  حصة من   522 امهيلس طارق 

للسيد  يمألكها  التي  درهم   122

املخأاري عبد الرحمان الذي قبلها.

وقد صادق الشركاء على :

طرف  من  الحصص  تفويت 

السيد امهيلس طارق لفائدة السيد 

املخأاري عبد الرحمان.  
6 و7 من القانون  تعديل الفصل 

ارسا�سي للشركة.

تحويل الشركة إلى شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد :

عبد  املخأاري  السيد  تن  بما 

الوحيد  املالك  تصبح  الرحمان 

تحويل  تم  فقد  الشركة  لحصص 

محدودة  شركة  إلى  الشركة 
بدون  وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

وقد  خلق شخصية معنوية جديدة. 
القانون  الوحيد على  الشريك  وافق 

ارسا�سي الجديد للشركة. 

تحديت القانون ارسا�سي للشركة

.LA MISE A JOUR DES STATUTS

للمحضر,  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  بكأابة 

 2222 تكأو6ر   11 بأاريخ  بالبيضاء 

تحت الرقم 842786.
من تجل الأخليص واإلشهار
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VIO KEM CAPITAL
SARL AU

AU CAPITAL DE 200.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : CASABLANCA

 67 RUE AZIZ BELLAL 2EME

ETAGE N°3 MAARIF

رفع راس املا9
نقل املقر االجأماعي

تبعا ملحضر قرار الشريك الوحيد 

زيادة   : تقرر   ،2222 تبريل   25 بأاريخ 

رتس املا9 إلى 1.222.222 درهم.

للشركة  االجأماعي  املقر  نقل 

الى193،  شارع الحسن الثاني الطابق 

الثالث رقم 6 الدارالبيضاء.

الذي كان بنفس املدينة سابقا 67  

زنقة عزيز بال9 الطابق الثاني الرقم 

3 املعاريف.

و6ذلك عدلت مقأضيات الفصل 

4 من القانون ارسا�سي.

لدى  القانوني  االيداع  تم 

الأجارية  املحكمة  ضبط  كأابة 

يوليوز   26 بأاريخ  بالدارالبيضاء 

2222  تحت رقم 832411. 

344 P
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STE SAKOUT CONSULTING
S.A.R.L AU

رتسمالها  122222 درهم
املقر االجأماعي : زنقة سمية اقامة 

شهرزاد 3 الطابق 5 رقم 22
حي النخيل الدار البيضاء

تفويت الحصص
تعديل اإلدارة

االسأثنائي  العام  الجمع  قرر 
 2222 يوليو   29 بأاريخ  املنعقد 
 ،SAKOUT CONSULTING لشركة 

ما يلي :
 1222 تفويت  على  املوافقة 
للسيدة  مملوكة  اجأماعية  حصة 
لفائدة السيد فؤاد  ز6يدة السقوط  

الحيداوي.
اسأقالة السيدة  ز6يدة السقوط 
للشركة وتعيين  من مهامها كمسيرة 
السيد فؤاد الحيداوي كمسير وحيد 

للشركة ملدة غير محددة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 
 2222 تكأو6ر   11 البيضاء،  بالدار 

تحت رقم842761  و842762.
345 P

SMART ACTIVE AGENCY 
SARL AU

رتس ما9 : 122.222 درهم
املكأب الرئي�سي: 12 شارع الحرية 

الطابق 3 رقم5 الدار البيضاء
 ،2222 يناير   9 بناءا على محضر 
لشركة  االسأثنائي  العام  الجمع 
 SMART ACTIVE AGENCY SARL
AU. برتس ما9 100،000 درهم يقرر 

ما يلي :
املساهم  يصرح   : ارو9  القرار 
الوحيد ويصدق على نقل ارسهم على 
مملوكة  سهم   1222  : الأالي  النحو 
للسيد قصبي احمد ملصلحة السيدة 

سورية بنور. 
على  الوحيد  املساهم  يوافق 
على  املا9  لرتس  الجديد  الأوزيع 
سورية  بنور  السيدة.  الأالي:  النحو 

1222 سهم.

املساهم  يقبل   : الثاني  القرار 
الوحيد اسأقالة إدارة السيد. قصبي 
حامل للبطاقة الوطنية رقم   تحمد، 
مقيم بالدار البيضاء،   ،BH157548
حي الفالح، زنقة 12 رقم 112، ويقرر 
حاملة  بنور  سورية  السيدة  تعيين 
 ،BJ337429 رقم  الوطنية  للبطاقة 
مقيمة في الدار البيضاء، تقاطع زنقة 
إقامة جود  فرنسا وزنقة ابن رشيد، 
بصفتها مديًرة منفرًدة  الشقة29،   1

للشركة لفترة غير محدودة.
للقرار  نتيجة   : الثالث  القرار 
الوحيد  املساهم  يقرر  السابق، 

تحديث النظام ارسا�سي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

7 تكأو6ر 2222 تحت رقم 842729.
346 P

 VIDAL ASSURANCES
CASABLANCA

S.A.R.L 
RC : 119349 Casablanca

IF : 1006114
وسيط تأمين يحكمه القانون 99-17 

الخاص بقانون الأأمين
شركة ذات مسؤولية محدودة

برتس ما9 322.222 درهم
املقر االجأماعي : 93، شارع املسيرة 

الخضراء، الطابق الخامس، 22222 
الدار البيضاء

تحيين النظام االسا�سي
بموجب تحكام صك خاص بأاريخ 
العام  الجمع  قرر   ،2222 يوليو   25

االسأثنائي للشركة:
بقرارات  ارسا�سي  النظام  تحيين 

الجمع السابق.
النظام  من   28 املادة  مواءمة 
مع  اسأثنائية)  )قرارات  ارسا�سي 

تحكام القانون عدد 21-19.
النظام  من   32 املادة.  مواءمة 
استشارة  )طريقة  ارسا�سي 
رقم  القانون  تحكام  مع  املساهمين) 

.21-19
اعأماد النظام ارسا�سي املحين.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

3 تكأو6ر 2222 تحت رقم 839727.

347 P

QUICK COMMERCE

SARL AU

رتس ما9 12.222 درهم

49  زنقة جان جوريس الطابق 6 

الشقة 12 حي كوتي - الدار البيضاء

للمساهم  االسأثنائي  القرار  بعد 

 ،2222 الوحيد بأاريخ فاتح سبأمبر 

تقرر :

.
ً
تعيين السيد نبيل السبتي مديرا

بأاريخ   القانوني  اإليداع 

الدار  في محكمة   2222 16 سبأمبر 

البيضاء برقم 837885.

348 P

STE GR ELECTRIC SYSTEM

SARL AU

R C 361375

بمقأ�سى عقد عرفي بالدارالبيضاء 

لشركة  ،2222 سبأمبر   22  بأاريخ 

 GR ELECTRIC SYSTEM SARL  

AU، الكائنة بحي السالمة 3 مجموعة 

الدارالبيضاء قرر   18 بلوك د رقم   6

الشريك الوحيد ما يلي :

 STE  تعديل االسم الحالي للشركة

 GR ELECTRIC SYSTEM SARL

للشركة  جديد  اسم  واعأماد   ،AU

وهو   ،2222 سبأمبر   22 اعأبارا من 

.STE MG2S BUILDING SARL AU

اسم الشركة الجديد كما يلي :

.STE MG2S BUILDING SARL AU

تعديل الهدف االجأماعي للشركة:

االنعاش العقاري.

و6يع  شراء  املباني،  تشييد 

واالرا�سي  والفيالت  والشقق  املباني 

املكشوفة و/تو املبنية تو غير املبنية.

تشغا9 البناء والأطوير والهدم.

الداخلي  الأجديد  تشغا9 

العامة  واالشغا9  والخاريجي 

والهندسة  املهن  وجميع  والصناعية 

املدنية وتالعما9 االنشائية والحماية.

سباكة،  كهر6اء،  مأنوعة  تشغا9 

دهان، جص االجهزة، خشب، فوالذ 

تكييف  الومنيوم،  للصدا،  مقاوم 

ديكور داخلي وخارجي، كاميرا مراقبة، 

شبكة كمبيوتر ومعدات صناعية.

االشغا9 الكهر6ائية عالية الأوتر 

ومنخفضة الأوتر.

الدراسات الفنية واملشورة.

جميع  وتوزيع  و6يع  وشراء  تجارة 

بجميع  البناء  ومعدات  مواد  تنواع 

تشكالها ومهما كانت طبيعة املنشأ.

تنواع  جميع  وتصدير  اسأيراد 

بنشاط  املأعلقة  والنأجات  املعدات 

الشركة.

والدراسات  الخدمات  تقديم 

واملقاولين  والوساطة  والأمثيالت 

من الباطن والوساطة في الشحنات 

والهموالت لجميع املنأجات املأعلقة 

بنشاط الشركة.

في دعوات  واملشاركة  الأقديمات 

املناقصات العامة والخاصة.

تحديث النظام االسا�سي للشركة.

بموجب  املأخذ  للقرار  نتيجة 

القرارين االو9 والثاني، قرر املساهم 

النظام  تحديث  للشركة  الوحيد 

لأعديالت  وزفقا  للشركة  االسا�سي 

نص  عام  بشكل  تم  و2   1 املادتين 

املقاالت عن الشركة بشكلها الجديد.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

بالسجل  بالدارالبيضاء  الأجارية 

الأجاري  تحت رقم 842787، بأاريخ 

11 اكأو6ر 2222.

349 P
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 STE ABDAOUI DES
 MATERIAUX DE

 CONSTRUCTION
SARL 

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رتسماله :  4.222.222   درهم 
املقر االجأماعي : رقم 13 مكان 

الحرية, فقيه بن صالح
 السجل الأجاري: 1249

الشركة  قرار  عن  بناءا 
 ABDAOUI DES MATERIAUX
بأاريخ  DE COBSTRUCTION 

 26  شتنبر 2222،  قد :
قرر إضافة نشاط نقل البضائع

من  الفصو9  تعديل  تم  عليه  و 
النظام ارسا�سي للشركة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بفقيه  اإلبأدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت     29/29/2222 في  بن صالح 

رقم239 .
 من تجل اإليجاز و البيان

350 P

STE ASMO IMMO 
SARL

تفويت الحصص االجأماعية
الجمع  اجأماع  محضر  بموجب 
بالدارالبيضاء،  االسأثنائي  العام 
تقرر ما   ،2222 يوليو   21 املؤخ يوم 

يلي :
بين  االسهم  بيع  على  املوافقة 
جهة  من  مصطفى  تصباحي  السيد 
والسيد عالء حداوي من جهة تخرى.

تعيين السيد عالء جداوي كمسير 
للشركة.

صحيح   بشكل  الشركة  تلتزم 
السيد  للمسيرين  املشترك  بالأوقيع 
عالء  والسيد  مصطفى  تصباحي 

جداوي.
تحديث االنظمة.

باملحكمة  القانوني  االنظمة  تم 
بأاريخ  بالدارالبيضاء  الأجارية 
رقم  تحت   ،2222 تغسطس   15

.834525
351 P

 STE CADRE D'ECHANGES
 ET D 'ACQUISITION DES

COMPETENCES
SARL AU

مقرها االجأماعي : 119 شارع 
املقاومة الطابق 6 املكأب رقم 23 

الدارالبيضاء 
السجل الأجاري رقم : 424693 

الدارالبيضاء
الشريك  قرار  محضر  بمقأ�سى 
يوليو   27 الوحيد للشركة املؤرخ في 
االجأماعي  بمقره  واملنعقد   ،2222

قرر ما يلي :
119 شارع   : نقل مقر الشركة الى 
 23 رقم  املكأب   6 الطابق  املقاومة 

الدارالبيضاء.
الزرقطوني  شارع   46 من  بدال 
الدار   16-15 املكأب   6 الطابق 

البيضاء.
تعديل القانون االسا�سي للشركة.

بكأابة  القانوني  االيداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 33614 رقم  تحت  بالدارالبيضاء، 

بأاريخ 13 تكأو6ر 2222.
مقأطف و6يان

352 P

 FALCON CONTRÔLE &
EXPERTIS

شركة ذات املسؤولية املحدودة  
ذات الشريك الوحيد

     رتسمالها :  222 .62  درهم
 N°7 RUE : املقر االجأماعي

 AHMED TOUKI ETG 2- APPT 10
CASABLANCA- MAROC
تفويت حصص اجأماعية

االسأثنائي  العام  الجمع  قرر 
  2222 غشت   22 بأاريخ  املنعقد 

لشركة 
   Falcon Contrôle & Expertise

ش.م.م 
 ما يلي :

 422 تفويت  على  املوافقة 
للسيد  مملوكة  اجأماعية  حصة 
لفائدة   BOUAZZA HICHAM

EL HAMDOUNY YASSIN. السيد

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الأجارية  للمحكمة  الضبط 

تحت رقم   2222 شتنبر   5 البيضاء، 

.836612

353 P

 CELLULANT MOROCCO
SARL AU

رتس مالها :  10،000.00 درهم

املكأب املسجل: 265 شارع 

الزرقطوني ، الطابق الأاسع ، رقم 

92 الدار البيضاء ،

مسجل في السجل الأجاري بالدار 

البيضاء برقم 498953

 22 بأاريخ  االسأثنائي  القرار  إثر 

سبأمبر 2221،  تقرر:

مريم  السيدة  اسأقالة  إقرار 

بلقايد من مهامها كمديرة اعأباًرا من 

14 تكأو6ر 2221 ؛

تعيين مدير جديد للشركة.

من   37 باملادة  مأعلق  تعديل 

النظام ارسا�سي للشركة ؛

سلطة اإلجراءات الشكلية.

الأجارية  باملحكمة  قانوني  إيداع 

  ،2222 يونيو   17 البيضاء  الدار  في 

تحت رقم 828135.

354 P

DOCLINE GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة

265 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 

92 الدار البيضاء

RC: 413091

املساهم  قرارات  ملحضر  وفًقا 

الوحيد بأاريخ 19 28 2222 ، تقرر:

. املوافقة على مشروع البيع الأالي:

 499 نجيد  عمر  السيد  بيع 

 SEAF MOROCCO لشركة   
ً
سهما

.GROWTH FUND

 SEAF MOROCCO املوافقة على

جديد  كشريك   GROWTH FUND

للشركة.

تحديث القانون االسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ البيضاء  بالدار   الأجارية 
رقم  تحت   ،2222 سبأمبر   2  

.836392
355 P

 WORLD SANTE 
SARL AU

راسمالها  : 4،000،000 درهم 
 املكأب الرئي�سي: 12 زنقة راسين

 فا9 فلوري - الدار البيضاء
الجمع  اجأماع  محضر  بموجب 
العام  االسأثنائي بأاريخ 31 تغسطس 
2222، قرر املساهم الوحيد في شركة 
WORLD SANTE «SARL AU. برتس 
على  درهم   4،000،000 قدره  ما9 

النحو الأالي :
 امأداد الغرض املؤس�سي للشركة:
من اآلن فصاعًدا ، صيغت املادة 
من النظام ارسا�سي للشركة على   2

النحو الأالي :
بشكل   ، الشركة  من  الغرض 
لحسابها   ، مباشر  غير  تو  مباشر 

الخاص تو للمشاركة
وشراء  وتصدير  واسأيراد  تصنيع 
وتخزين و6يع وتوزيع اردوية الجافة 
بالجملة  وكبسوالت)  )تقراص 

والأجزئة.
شراء املواد ارولية ومواد الأعبئة 
تصنيع  في  املسأخدمة  والأغليف 
املنأجات التي يشملها نشاط الشركة.
وتخزين  وشراء  وتصدير  اسأيراد 
و6يع وتوزيع اردوية بمخألف تشكالها 

بالجملة والأجزئة.
ارنشطة  هذه  جميع  سأقام 
بها  املعمو9  القانونية  لألحكام  وفًقا 
وتخضع لترخيص الجهات املخأصة.

العمليات  جميع  عام،  بشكل 
التي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر 
املذكورة  بارنشطة  مباشر  غير  تو 
تعاله تو التي يحأمل تن تعزز تطوير 

الشركة.
البالغ  الشركة  ما9  رتس  زيادة 
ليصل   

ً
حاليا درهم   4،000،000

طريق  عن  درهم   10،000،000 إلى 
الجاري  الحساب  من  الخصم 

للمساهم الوحيد.
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و6الأالي سيكون توزيع رتس املا9 

على النحو الأالي:

تخيات  الحي  عبد  السيد 

100،000 سهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم    

بأاريخ البيضاء  بالدار   الأجارية 

5 تكأو6ر 2222،  تحت رقم 842287.

356 P

 SWIDNANE« شركة

 « TRAVAUX
S.A.R.L AU

على   2222 سبأمبر   21 يوم  تم 

الساعة العاشرة صباحا الجمع العام 

 SWIDNANE« لشركة  االسأثنائي 

املسؤولية  ذات  شركة   «TRAVAUX

املحدودة رتسمالها 122.222 درهم و 

I، عمارة  مقرها االجأماعي حي الهناء 
قلعة   ،22 رقم  شقة   1224 رقم 

السراغنة حيث تم ما يلي :

العنوان  من  الشركة  مقر  نقل 
القديم إلى العنوان الجديد: رقم 229 

تجزئة املنارة 3 ، قلعة السراغنة.
 122.222 من  املا9  رتس  زيادة 

درهم إلى 1.222.222 درهم حيث تم 

تجميد 252.222,22 درهم في حساب 

الشركة الذي يمثل %25 من رتسما9 

الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوم السراغنة  لقلعة   االبأدائية 

رقم  تحت   2222 تكأو6ر   24  

 .412/2222

السجل الأجاري : 2533.

357 P

 SOCIETE AIN EL BARCA
’’ SARL AU’’

REC 253

بلوك 25 شارع تحد رقم 42 طاطا

اجأماع  محضر  على  بناءا 

بأاريخ  االسأثنائي  العام  الجمع 

قرر املساهم الوحيد   26/28/2222

ما يلي :

.
ً
1 - حل الشركة مبكرا

2 - تحديد مقر الأصفية بلوك 25 
شارع تحد رقم 42 طاطا.

3 - تعيين السيد شهيد الشرقاوي 
 للشركة.

ً
مصفيا

في  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  االبأدائية،  طاطا  محكمة 
21/29/2222 تحت رقم 188/2222.
358 P

 CELIO CAR
SARL

بأاريخ  ملحضر  وفًقا 
شركة  شركاء  قرر   ،24/26/2221
مسؤولية  ذات  شركة  كار  سيليو   «
االف  عشرة  ما9  برتس  محدودة 
شارع  في  الكائنة   12.222.22 درهم 
 ،8 شقة   3 حسن الصغير طابق   26

ما يلي :
1 - حل الشركة مبكرا.

السيدة  املصفي  تعيين   -  2
حاجاجي ماريا

 26 الأصفية:  مكان  تعيين   -  3
 3 طابق  الصغير  حسن   26 شارع 

شقة 8 الدار البيضاء.
الصالحيات الخاصة وقضايا   -  4

مأنوعة.
تم اإليداع القانوني ارو9   -  

ً
ثانيا

الأجارية املحكمة  تمام   للفسخ 
 32/29/2222 بأاريخ  بالدار البيضاء 
تحت رقم 839829 والسجل الأجاري 

تحت رقم 247977.
359 P

 PANAZOL NETTOYAGE
MAROC

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رتس مالها : 122222.22 درهم

مقرها االجأماعي : بين شارع يعقوب 
املنصور 3 زنقة إسحاق حنين 
الطبقة 1 شقة 1 الدارالبيضاء

العام  الجمع  عقد  بمقأ�سى 
االسأثنائي بأاريخ 25/24/2222 قرر 

مساهمو الشركة ما يلي : 

الأصفية النهائية للشركة ؛

التشطيب على السجل الأجاري ؛

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

بالـــــدار البيضاء بأاريخ 22/29/2222 

تحت عدد 31242.
للخالصة و النشر

360 P

 BSR DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد 

رتسمالها 12.222,22 درهم 

املقر االجأماعي: مجموعة الأقدم 

املجموعة السكنية 2ـ  17ـ 

 الطابق الثاني سيدي البرنو�سي 

الدار البيضاء

تصفية سابقة اروان
الشريك  قرار  من  يسأخلص 

يوم  البيضاء  بالدار  املؤرخ  الوحيد 

5 سبأمبر 2222 ما يلي : 

املصادقة على تصفية سابقة  ت) 

اروان للشركة ، 

وضع حد ملهام املسير السيد  ب) 

املهدي بصري، 

لأصفية  مأمور  تعيين  ت) 

رشيد  السيد  في  املمثل  الشركة، 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  بصري 

 BL46146 للأعريف رقم

الأصفية  مكان  تحديد  ج) 

بالدار البيضاءإقامة شمس بوسكورة 

الشطر 1 عمارة ف طابق سفلي رقم 

شقة 22 بوسكورة النواصر البيضاء 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكأابة  القانوني 

بالدارالبيضاء  الأجارية  املحكمة 

رقم  تحت  اكأو6ر2222   5 بأاريخ 

السجل الأجاري 842342 
من تجل اإليجاز و البيان 

361 P

T. FASHION
الفك املسبق للشركة 

بموجب عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء 

و مسجل بنفس   13/24/2222 يوم 
قرر   26/29/2222 يوم  املدينة 

شركة   T.FASHION مساهمو شركة 

محدودة املهام ذات املقر الرئي�سي في 

465 محج السفير بن   : الدارالبيضاء 

الطابق  كونأينونطا9  عمارة  عائشة 
 522.222,22 رتسمالها  32و  رقم   3

درهم ما يلي : 

للشركة  املسبق  الحل  و  1-الفك 

املذكورة تعاله.

تعيين السيد سيرج شوشانا   -  2

للقيام بمهمة الفك و الحل املسبق 

للشركة.

3- تعيين املقر االجأماعي للشركة 

للفك و للحل املسبق بالدار البيضاء : 

محج السفير بن عائشة عمارة   465
كونأينونطا9 الطابق 3 رقم 32. 

اإليداع : تم اإليداع القانوني لدى 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

 12/12/2222 يوم  البيضاء  بالدار 

تحت رقم 842988.
للنشر و البيان

362 P

MY PRESTA
SARL

RC n° : 350809

برتس ما9 50،000.00 درهم

املقر الرئي�سي: 12 شارع

 علي عبد الرزاق الدار البيضاء

تصفية الشركة
خاص  عقد  شروط  بموجب 

شركاء   ،  2222 يوليوز  بأاريخ18 

الشركة ش.م.

 MY تصفية شركة  قرروا ما يلي: 

.PRESTA SARL

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ البيضاء  بالدار   الأجارية 

 4 تكأو6ر 2222 تحت رقم 32545 في 

السجل الزمني.

363 P
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COVER TRANS
SARL AU

تصفية الشركة
القرارات  تحكام  بموجب 
بأاريخ  للشركاء  االسأثنائية 
تقوم  تن  تقرر   ،  2222/25/11
 COVER TRANS SARL AU الشركة
الحل الودي املبكر للشركة واسأقالة 
املصفي  وتعيين  املشاركين  املديرين 
السيد بوطويل حسن سيكون املقر 
الأصفية  مكأب  بمثابة  الرئي�سي 
تجزئة السعادة اقامة 5 زنقة 7 طابق 
الدار  برنو�سي  سيدي  القدس   1

البيضاء
تم إجراء اإليداع القانوني باملركز 
الجهوي لالستثمار تحت رقم السجل 

الأجاري 493479.
364 P

GÉNIE-ORTHOPHONIE
SARL

الحل املسبق للشركة
تبعا ملحضر قرار الشريك الوحيد 
لشركة   ،2222 يونيو   12 بأاريخ 
 ،G É N I E - O R T H O P H O N I E
مقرها  املسؤولية،  محدودة  شركة 
عمارة   GH جناح  االجأماعي بأمارة، 
تامسنا،  ازعير  جوهرة   13 الشقة   8
بأمارة  الأجاري  بالسجل  مسجلة 
الشركاء قرر   ،134139 رقم   تحت 

 ما يلي : 
* الحل املسبق للشركة، 

مروى  السيدة  اخأيار   *
وإعطائها  للشركة  كمصفي  الطنجي 

الصالحيات، 
* تحديد املقر االجأماعي للشركة، 
الشقة   8 عمارة   GH5 جناح  بأمارة، 
كمقر  تامسنا،  ازعير  جوهرة   13

للأصفية. 
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
  2222 سبأمبر   29: بأاريخ  لأمارة، 

تحت رقم :22331122227331.
365 P

RD RAVLID
sarl

سجل تجاري عدد 479975

الحل املسبق للشركة.
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

قرر   ’ بالبيضاء   2222 سبأمبر   12

الجمع العام االسأثنائي لشركة -

محدودة  شركة   RD RAVLID

املسؤولية رتسمالها 122.22,22درهم 

رياض   1 املجموعة   13 العمارة   213

االلفة الدار البيضاء الأالي :

 RD للشركة  املسبق  انحال9   -I

جرموني  السيد  تعيين  و   RAVLID

حسن مصفيا للشركة؛

دوار  الأصفية-  مقر  تحديد 

الورارقة بني يكرين سطات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  الأجارية 

841128 بأاريخ 13 تكأو6ر 2222.
لإلشارة و البيان 

366 P

WISTERIA
 SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

رتسمالها 122222.22 درهم

املقر االجأماعي: رياض االلفة 

مجموعة 8 مدخل 8 رقم 153 

الدارالبيضاء.

السجل الأجاري رقم 432781

قرر   2222 سبأمبر   12 بأاريخ 

محضر الجمع العام للشركاء برئاسة 

السيد يميد مهدي ما يلي :

- الحل املسبق للشركة ابأداء من 

12 سبأمبر 2222 

تعيين مصفي للشركة بشخص   -

بطاقأه  رقم  مهدي  يميد  السيد 

 BK322295للأعريف الوطنية

برياض  الأصفية  مقر  تحديد   -  

االلفة مجموعة 8 مدخل 8 رقم 153 

الدارالبيضاء.

قرر محضر الجمع العام للشركة 
للقيام  مهدي  يميد  تفويض  السيد 
بحل   - املأعلقة  ات  اإلجراء  بجميع 
في  التشطيب  ذلك  في  بما  الشركة 

السجل الأجاري. 
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت   2222 اكأو6ر   27 في  البيضاء 

رقم 842614.
367 P

TRADIV-RABAB شركة
SARL AU

ذات مسؤولية محدودة بشريك 
وحيد

رتسمالها. 122.222,22 درهم 
مقرها االجأماعي 18 شارع عال9 
الفا�سي اقامة االندلس الطابق 3 

رقم 9 ،شفشاون
الجمع  محضر  بموجب 
بأاريخ  املنعقد  االسأثنائي  العام 

32/29/2222. تم االتفاق على :
حل مسبق للشركة 

تعيين السيد سهلي حسام الدين 
مقر  تحديد  و  للشركة  .كمصف 

الشركة كمقر للأصفية 
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
 25/12/2222 بأاريخ  بشفشاون 

تحت رقم 124/2222.
368 P

ارسأاذة محاسن العاقل

موثقة بالر6اط
26 زنقة موالي رشيد، شقة رقم 9

الهاتف : 25.37.72.78.22/25.37.72.78.11

ESJA CONSULTING
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
الرتسما9 االجأماعي : 12.222 درهم
املقر االجأماعي : الر6اط تكدا9 22 

زنقة واد زيز رقم 1
من  حرر  توثيقي  عقد  بمقأ�سى 
العاقل،  محاسن  ارسأاذة  طرف 
يونيو   22 بأاريخ  بالر6اط،  موثقة 
ارسا�سي  القانون  وضع  تم   2222
لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

املميزات اآلتية :

 ESJA CONSULTING  : التسمية 
ش.ذ.م.م.

هذه  تقوم   : االجأماعية  الهدف 
الشركة بـ :

واالستشارات  املسأدامة  الأنمية 
اإلدارية.

تقديم  اإلدارية  االستشارات 
والشركات  لألفراد  والدعم  املشورة 
العامة  والهيئات  واملجأمعات 

والخاصة ارخرى.
استراتيجية  في  املشورة  تقديم 
املعلومات  ونظم  املعلومات  تنظيم 
والأواصل  البشرية  املوارد  وتسويق 

من الأصميم إلى الأنفيذ.
الأدريب  خدمة  شخ�سي  تدريب 
تأعلق  خدمة  تو  عملية  تي  وكذلك 
بغرض  مباشر  غير  تو  مباشر  بشكل 

الشركة.
واملرافقة  للمساعدة  نشاط  تي 
لألفراد  االستشارية  للخدمات 
صياغة  إلى  باإلضافة  والشركات 
للمشورة  اإلدارية  الوثائق  وتوريد 
البحثية ومأابعة الوصو9 إلى الأمويل 
وجميع املساعدات الحكومية ارخرى.

مقر االجأماعي : الر6اط تكدا9 22 
زنقة واد زيز رقم 1.

في  محدد   : االجأماعي  الرتسما9 
 122 إلى  مقسمة  درهم،   12.222

حصة من فئة 122 درهم :
 HANNA VALDIS السيدة 
 THORSTEINSDOTTIR : 100

حصة.
املجموع : 122 حصة.

تعيين  تم   : التسيير 
 HANNA VALDIS السيدة 
كمسيرة   THORSTEINSDOTTIR

للشركة ملدة غير محدودة.
سنة   99 في  املدة محددة   : املدة 
بالسجل  التسجيل  يوم  من  ابأداء 

الأجاري.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
تكأو6ر   13 بأاريخ  الأجارية بالر6اط، 
في  الشركة  تسجيل  تم   ،2222

السجل الأحليلي 163343.
369 P
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 STE MAISON D’HÔTES
AHFIR

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجأماعي : شارع 132 تجزئة 
ارمل طريق عين بني مطهر وجدة

بموجب عقد عرفي بأاريخ 19 ماي 
ذات  شركة  تأسيس  تقرر   2222
بالخصائص  محدودة  مسؤولية 

اآلتية :
 MAISON شركة   : التسمية 

.D’HÔTES AHFIR
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املقر االجأماعي : شارع 132 تجزئة 

ارمل طريق عين بني مطهر وجدة.
في  محدد   : االجأماعي  الرتسما9 
 122 بقيمة  درهم   122.222 مبلغ 

درهم للحصة.
التسيير : تم تعيين السيد حساني 
الأعريف  لبطاقة  الحامل  يوسف 
والسيد   F146743 رقم  الوطنية 
لبطاقة  الحامل  محمد  حساني 
 FB129277 رقم  الوطنية  الأعريف 
كمسيرين مشاركين للشركة ملدة غير 

محدودة.
تم تسجيل الشركة لدى املحكمة 
 39825 رقم  تحت  بوجدة  الأجارية 

بأاريخ 12 تغسطس 2222.
املسير

370 P

 STE ALMADRASA ENGLIZIA
- PRIVE
SARL AU
تأسيس

تم بأاريخ 26 سبأمبر 2222 وضع 
قانون منظم لشركة ذات املسؤولية 
الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

باملميزات الأالية :
 STE ALMADRASA  : التسمية 

.ENGLIZIA - PRIVE SARL AU
مدرسة  يسأغل   : الهدف 
إعداد  املحاسبة،  تخطيط،  طباعة، 
الأجميل،  الحالقة،  االمأحانات، 

يشغل ثالثة تشخاص تو تكثر.

املقر االجأماعي : قيسارية الشابي 
طابق ارو9، قلعة السراغنة.

املدة : 99 سنة.
 122.222  : االجأماعي  الرتسما9 
درهم مقسم على 1222 سهم من فئة 

122 درهم موزع كاآلتي :
 1222  : السيد عبد الهادي رزوق 

حصة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

عبد الهادي رزوق.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
السراغنة  لقلعة  االبأدائية 
رقم  تحت   2222 4 تكأو6ر  يوم 

.429/2222
رقم السجل الأجاري : 5447.

371 P

 LES STATIONS M’BAREK
OUJAMAA
تفويت حصص

 LES STATIONS  : التسمية 
.M’BAREK OUJAMAA

ذات  شركة   : القانوني  الشكل    
املسؤولية املحدودة  وذات  الشريك 

الوحيد.
تطلس  محطة   : الرئي�سي  املقر 

صحرا طريق بوجدور العيون. 
الجمع  ملداوالت  طبقا   : املوضوع 
  12/12/2222 بأاريخ  عادي   الغير 

قرر املشاركون  ما يلي :
- تفويت  1.222   حصة من طرف 
السيد  إلى  جما9   سيداتي  السيد  

امبارك جما9.
- اسأقالة السيد  سيداتي جما9  

من منصبه كمسير.
جما9  امبارك  السيد   تعيين   -

كمسير و شريك وحيد للشركة.
بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبأدائية بالعيون 
رقم  تحت    13/12/2222 بأاريخ   

.3234/2222
372 P

MIRAMAR PECHE
SARL

تعديالت قانونية
االسأثنائي  العام  الجمع  إثر  على 

 MIRAMAR« شركة  ملساهمي 

املسؤولية  ذات  شركة   «PECHE

رتسمالها  البالغ  املحدودة، 

مقرها  والكائن  درهم   5.222.222

املر�سى  شارع  الصناعية  بمنطقة 

 ،03-02 رقم  شقة  الجماني  إقامة 

الداخلة، تم قبو9 وتقرر ما يلي :

تفويت 2.522 حصة وهي مجموع 

حصص السيد مفأاح سيدي محمد 

لفائدة السيد سيدي هدي الجماني.

تفويت 2.522 حصة وهي مجموع 

لفائدة  محمد  دادا  السيد  حصص 

السيد محمد مولود الجماني.

تعيين دائم للسيد سيدي مخأار 

صلوح  سيدي  السيد  الجماني، 

الجماني والسيد سيدي محمد سالم 

الجماني كمسيرين للشركة.

بكأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

بالداخلة بأاريخ 21/29/2222  تحت 

رقم 1526/2222.

373 P

LAHA CAR
SARL

تعديالت قانونية
االسأثنائي  العام  الجمع  إثر  على 

شركة   LAHA CAR شركة  ملساهم 

البالغ  املحدودة،  املسؤولية  ذات 

والكائن  درهم   122.222 رتسمالها 

بيكسو،  نهج  حي كطلونيا،   : مقرها 

رقم 14، العيون، تقرر :

مجموع  وهي  حصة   522 تفويت 

داهي  رشيدة  السيدة  الحصص 

لفائدة السيد محمود داهي.

مجموع  وهي  حصة   522 تفويت 

داهي  فاطمة  السيدة  الحصص 

لفائدة السيد البخاري داهي.

داهي  البخاري  السيد  تعيين 

كمسيرين  داهي  البخاري  والسيد 

للشركة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبأدائية بالعيون 

تحت رقم   2222 سبأمبر   28 بأاريخ 

.2222/2875

374 P

PLASTI LIFE
SARL D’AU

تعديالت قانونية
الواحد  املساهم  قرار  إثر  على 

ملساهم   22/29/2222 بأاريخ 

شـركة ذات    «PLASTI LIFE« شركة 

املسؤولية املحـدودة بمساهم واحد، 

درهم   122.222 رتسمـالها  البـالغ 

شطر  العودة،  حي  مقرها  والكـائن 
املسأقبل  تجزئة   ،2833 رقم   ،12

 66 العباس رقم  بن  شارع عبد هللا 

تقـرر :

تفويت 1.222 حصة و هي مجموع 

االدر�سي  فاطمأو  السيدة  الحصص 

لفائدة السيدة نانة ادخيل.

اسأقالة السيدة فطمأو االدري�سي 

من منصبها كمسيرة لشركة.

ادخيل  نانة  السيدة  تعيين 

كمسيرة وحيدة لشركة. 

كأـابة  لدى  القـانوني  اإليداع  تم 
الضـبط باملحـكمة االبأدائية بالعيون 

رقم  تحت   21/29/2222 بأـاريخ 

.2222/2821

375 P

RJIMATI HB DES TRAVAUX
SARL

تعديالت قانونية
االسأثنائي  العام  الجمع  إثر  على 

 RJIMATI HB DES« ملساهمي شركة

املسؤولية  شـركة ذات   «TRAVAUX

املحـدودة، البـالغ رتسمـالها 122.222 

املسيرة  حي   : مقرها  والكـائن  درهم 

 18 رقم  مراكش  شارع  الخضراء، 

املر�سى، العيون تقـرر :
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مجموع  وهي  حصة   522 تفويت 

الهبزة  سفيان  السيد  الحصص 

لفائدة السيد يونس الهبزة. 

اسأقالة السيد سفيان الهبزة من 

منصبه كمسير لشركة.

تعيين السيد يونس الهبزة كمسير 

وحيد لشركة. 

كأـابة  لدى  القـانوني  اإليداع  تم 
الضـبط باملحـكمة االبأدائية بالعيون 

رقم  تحت   12/12/2222 بأـاريخ 

.3486/2222

376 P

DELTA OCEAN
S.A

تعديالت قانونية
االسأثنائي  العام  الجمع  إثر  على 

بأاريخ 28/29/2222 ملساهم بشركة 

مجهولة االسم،   «DELTA OCEAN«

درهم   15.222.222 البـالغ رتسمـالها 

املر�سى  العيون   : مقرها  والكـائن 

العيون ، تقـرر :

تسهم  من  سهم   4959 تفويت 

السيدة امينة العدالة لفائدة السيد 

حماش محمد ياسر.

كأـابة  لدى  القـانوني  اإليداع  تم 
الضـبط باملحـكمة االبأدائية بالعيون 

رقم  تحت   32/29/2222 بأـاريخ 

.2222/2916

377 P

SONBOLAT ASSAHRAA
تأسيــس شركــــة ذات املسؤولية 

املحدودة بمسـاهـم واحــد
تـبعا للعقـد العرفـي بـأاريخ 5 تكأو6ر 

2222، تـــم وضــع قـوانـيــن الـشـركة ذات 

املميزات الـأاليـة :

 SONBOLAT  : التسميـــة 

.ASSAHRAA

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

املوضـــوع :

املقهى،  وإدارة  تشغيل،  إنشاء، 

واملخبازات املطعم ؛

املأعلقة  ارنشطة  جميع 
بالحلويات واملخبوزات واملعجنات ؛

شراء، بيع، اسأيراد جميع معدات 
املطاعم والفنادق واملطابخ واملخابز 

واملعجنات...الخ.
 21 املقـر الرئـيسـي : تجزئة الوكالة 

بلوك D رقم 42. العيون.
الرتسما9 : حدد في مبلغ 122.222 
حصة من   1.222 درهم مقسمة إلى 
بالكامل  وتملكها  درهـم   122 فئة 

السيد عبد هللا ابيح.
السيد  طــرف  من  تـسـير   : اإلدارة 

عبد هللا ابيح.
بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبأـدائـية بالعيون 
رقم  تحت   2222 تكأو6ر   12 بأاريخ 
وتم تسجيلها بالسجل   3218/2222
الأحليلي عدد  الرقم  الأجاري تحت 

.43355
378 P

 HIGH OPTIONS IN
LOGISTIC SERVICES

HOLS
تأسيــس شركــــة ذات املسؤولية 

املحدودة بمسـاهـم واحــد
بـأاريخ  العرفـي  للعقـد   تـبعا 
قـوانـيــن  وضــع  تـــم   2222 تكأو6ر   5

الـشـركة ذات املميزات الـأاليـة :
 HIGH OPTIONS IN  : التسميـــة

.LOGISTIC SERVICES HOLS
ذات  شركة   : الشكل القانوني  

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.
املوضـــوع :

الخدمات اللوجيستيكية والبحرية ؛
الخدمات  مجا9  في  الأدريب 

اللوجيستيكية الدولية ؛
تزويد السفن بالوقود … إلخ.

املقـر الرئـيسـي : تجزئة الخير شارع 
سمارة رقم25 شقة 21، العيون.

الرتسما9 : حدد في مبلغ 122.222 
حصة من   1.222 درهم مقسمة إلى 
بالكامل  وتملكها  درهـم   122 فئة 

السيدة نورة الغنضور.

تـسـير من طــرف السيدة   : اإلدارة 
نورة الغنضور.

بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبأـدائـية بالعيون 
رقم  تحت   2222 تكأو6ر   12 بأاريخ 
وتم تسجيلها بالسجل   3222/2222
الأحليلي عدد  الرقم  الأجاري تحت 

.43361
379 P

OPEN PACK
تأسيــس شركــــة ذات املسؤولية 

املحدودة
بـأاريخ  العرفـي  للعقـد   تـبعا 
28 سبأمبر 2222، تـــم وضــع قـوانـيــن 

الـشـركة ذات املميزات الـأاليـة :
.OPEN PACK : التسميـــة

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

املوضـــوع :
جميع ارنشطة مرتبطة بصناعة 

الكرتون والأغليف ؛
الأغليف  تنواع  مخألف  إنأاج 

والأعليب ؛
شراء  بيع،  تصدير،  استراد، 
املرتبطة  املنأجات  املعدات،  كل 

بالصناعة   كرتون والأغليف ...الخ
 املقـر الرئـيسـي : 22، شارع محمد 5، 
  ،23 1، مكأب رقم  حي الفأح، طابق 

العيون.
الرتسما9 : حدد في مبلغ 122.222  
درهم مقسمة إلى 1222 حصة من فئة 

122 درهم للواحدة، مقسمة كاآلتي :
السيد محمد حجوجي 522 حصة ؛

 522 الطالب  بن  احمد  السيد 
حصة.

السيد  طــرف  من  تـسـير   : اإلدارة 
بن  احمد  والسيد  حجوجي  محمد 

الطالب.
بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبأـدائـية بالعيون 
تحت رقم   2222 سبأمبر   32 بأاريخ 
وتم تسجيلها بالسجل   2914/2222
الأحليلي عدد  الرقم  الأجاري تحت 

.43191
380 P

SAHARA DRONE
تأسيــس شركــــة ذات املسؤولية 

املحدودة
بـأاريخ  العرفـي  للعقـد   تـبعا 
تـــم وضــع قـوانـيــن   ،2222 سبأمبر   2

الـشـركة ذات املميزات الـأاليـة :
.SAHARA DRONE : التسميـــة

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

املوضـــوع :
اإلنأاج السمعي البصري ؛

كراء  املعدات السمعية والبصرية ؛
بواسطة  الفوتوغرافي  الأصوير 

الطائرات بدون طيار...الخ.
بوملان  زنقة   : الرئـيسـي   املقـر 

رقم 87 نهج عبدة العيون.
الرتسما9 : حدد في مبلغ 122.222 
حصة من   1.222 درهم مقسمة إلى 
بالكامل  وتملكها  درهـم   122 فئة 

السيد الحسين االنصاري.
السيد  طــرف  من  تـسـير   : اإلدارة 

الحسين االنصاري.
بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبأـدائـية بالعيون 
تحت رقم   2221 سبأمبر   15 بأاريخ 
وتم تسجيلها بالسجل   2766/2222
الأحليلي عدد  الرقم  الأجاري تحت 

.43227
381 P

HOUSSA BWILDING
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بأاريخ العرفي  للعقد   تبعا 
2222، تم وضع قوانين   14 سبأمبر 

الشركة ذات املميزات الأالية :
 HOUSSA  : التسمية 

.BWILDING
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املوضوع : تشغا9 البناء الهندسة 

املدنية، الحفر والأنقيب.
الطرقات،  الترصيف،  تشغا9 
الهاتف  شبكات  الصحي،  الصرف 

واملاء وتشغا9 التهيئة العامة.
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اسأيراد، تصدير وتسويق مخألف 

بالبناء  املأعلقة  واملعدات  املواد 

والهندسة املدنية.

تشغا9 تجارة الخشب وارملينيوم 

... الخ.

رقم  بوملان  زنقة   : الرئي�سي  املقر 

87 نهج عبدة، العيون.

الرتسما9 : حدد في مبلغ 122.222 

حصة من   1.222 درهم مقسمة إلى 

فئة 122 للواحدة موزعة كالأالي :

السيد نبيل الحسيني : 522 حصة ؛

 522  : الحسيني  الحسين  السيد 

حصة.

تسيير الشركة من طرف   : اإلدارة 

والسيد  الحسيني  الحسين  السيد 

نبيل الحسيني.

بكأابة  تم   : القانوتي  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبأدائية بالعيون 

تحت رقم   2222 سبأمبر   19 بأاريخ 

وتم تسجيلها بالسجل   2222/2782

رقم  الأحليلي  الرقم  تحت  الأجاري 

.73227

382 P

PARA FEDOUA
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
بأاريخ العرفي  للعقد   تبعا 

تم وضع قوانين   ،2221 سبأمبر   6  

الشركة ذات املميزات الأالية :

.PARA FEDOUA : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

املنأجات  الشراء  بيع،   : املوضوع 

شبه الطبية.

الصيدالنية  املنأجات  بيع 

والطبية.

والجراحية  الطبية  املعدات  بيع 

والصيدلية ... الخ

مدينة  تجزئة   : الرئي�سي  املقر 
الوحدة بلوك C رقم 745 املحل دون 

رقم، العيون.

الرتسما9 : حدد في مبلغ 122.222 

حصة من   1.222 درهم مقسمة إلى 

بالكامل  وتملكها  للواحدة   122 فئة 

السيدة فدوى اوا الشريف.

تسيير الشركة من طرف   : اإلدارة 

السيدة فدوى اوا الشريف.

بكأابة  تم   : القانوتي  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبأدائية بالعيون 

تحت رقم   2222 سبأمبر   15 بأاريخ 

وتم تسجيلها بالسجل   2222/2764

رقم  الأحليلي  الرقم  تحت  الأجاري 

.43223

383 P

STE KAYATI FABCOM SUD
 SARL AU 

RC : 37747

تأسيس شركة
تغسطس   9 بأاريخ  بالعيون  تم 

شركة ذات املسؤولية  إنشاء   2221

املحدودة بشريك وحيد بالخصائص 

الأالية :    

 KAYATI FABCOM«  : التسمية 

.«SUD

مقهى، حديقة  مطعم،   : النشاط 

ارلعاب....

قرب املسأودع   : املقر االجأماعي 

املركزي العيون. 

99  سنة ابأدءا من تاريخ   : املدة 

الأأسيس.
درهم   122.222  : املا9  رتس 

موزعة  حصة   1222 على  مقسمة 

كالأالي :

 1222  : كياتي  هللا  عبد  السيد 

حصة.

السيد عبد  تعيين  تم   : التسيير   

هللا كياتي كمسير وحيد للشركة ملدة 

غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بالعيون  االبأدائية  باملحكمة 

رقم  تحت   29/28/2221 بأاريخ 

.2673/2221

384 P

AGRO BAHNINI & FILS
ش.م.م

إقامة 32 شقة 8 زنقة موالي

 تحمد لوكيلي، حسان، الر6اط

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ بالر6اط 

قد   ،2222 تغسطس   24 بأاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد :

 AGRO BAHNINI &  : التسمية 

.FILS

مقاولة   : االجأماعي  الهدف 

الفالحة.
رتسما9 الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة :

محمد باحنيني : 1222 حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي تي من تاريخ وضع 

السجل الأجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

ارولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
زنقة   8 شقة   32 إقامة   : املقر 

موالي تحمد لوكيلي، حسان، الر6اط.

املسير : محمد باحنيني.
 : الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

.163321

385 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

Comptable Agréé Par L’Etat

N° 48 Rue Mohamed El Amraoui-

 Résidence Nizar

TEL : 06.61.22.00.99 // 05.37.37.87.81

FAX : 05.37.90.12.20

KENITRA

PHYTO LOUKKOS شركة
ش.ذ.م.م.   

املقر االجأماعي: دوار الداللحة – 

موالي بوسلهام

العام  الجمع  محضر  بمقأ�سى 

 PHYTO« لشركة  االسأثنائي 

 LOUKKOS» ش.ذ.م.م، املنعقد بأاريخ

27 ماي 2222، تقرر ما يلي :

تحويل مقر الشركة من العنوان 
 42 القديم الكائن بالعوامرة، ص ب 
 : إلى العنوان الجديد  القصر الكبير، 
دوار الداللحة، طريق موالي بوسلهام.
انشاء فرع للشركة بالعنوان الأالي : 
القصر   –  42 ب  ص  العوامرة، 

الكبير.
النظام  من   4 الفصل  تعديل 

ارسا�سي.
تحيين النظام ارسا�سي للشركة.

لهذا  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بسوق  االبأدائية  باملحكمة  املحضر 
سبأمبر   22 بأاريخ  الغرب،  تربعاء 
 ،2222/562 عدد  تحت   ،2222

بملف السجل الأجاري رقم 26785.
لنفس  القانوني  اإليداع  تم  كما 
املحضر باملحكمة االبأدائية بالقصر 
 ،2222 سبأمبر   26 بأاريخ  الكبير، 
تحت عدد 2222/256 بملف السجل 
التشطيب  قصد   145 الأجاري رقم 
على السجل الأجاري الأابع ملحكمة 

القصر الكبير.
386 P

اسأدراك خطأ وقع بالجريدة 
 الرسمية عدد 5733 بأاريخ

17 صفر 1444 )14 سبأمبر 2222)
واملأعلق باإلعالن الذي يحمل 

رقم 82P الصفحة 16939

STE ELECTRO KOUTOUBIA
S.A

بدال من :
......................................................
...........................................................

كأابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
بطنجة  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2222 يونيو   13 بأاريخ 

.827419
يقرأ :

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

كأابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
 ،2222 يونيو   13 بأاريخ  البيضاء 

تحت رقم 827419.
)الباقي بدون تغيير.).
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STE CECONA SARL

 STE NEGOCIENT ET

 TRAVAUX BATIMENT SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE CECONA SARL

شارع جيش امللكي رقم 74 الناظور ، 

62222، الناظور املغرب

 STE NEGOCIENT ET TRAVAUX

BATIMENT SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي القدس 

العروي حي القدس العروي 62552 

الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.9685

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تمت   2222 غشت   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :

مهرا  لحسن  )ة)  السيد  تفويت 

تصل  من  اجأماعية  حصة   2.252

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.222

محمد ازواغ بأاريخ 29 غشت 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 23 بأاريخ  بالناضور  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 4494.

1I

.ELITE ADVISORS S.A.R.L. A.U

VICTORIA GOLD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

.ELITE ADVISORS S.A.R.L. A.U

 n° 20, Bd Zerktouni, Casablanca

 (1er étage, bureau 14( ، 20140،

Casablanca, Maroc

VICTORIA GOLD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 332، 
شارع براهيم الروداني، طابق 5، 
مكأب 21، إقامة الريحان، حي 

املعاريف، الدار البيظاء - 22332 
الدار البيظاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
557259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   25
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.VICTORIA GOLD
تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة ، التي تعمل لحسابها الخاص 
وحسابات الغير ، في املغرب والخارج 

على حد سواء :
الواردة  املكاملات  وإدارة  إجراء   -
مساعدة  سياق  في  الصادرة  تو   / و 
وتبحاث السوق   ، واملشورة  العمالء 
، واالسأطالعات واسأطالعات الرتي 
وخدمات التسويق عبر الهاتف تو   ،
تي تنشطة تو خدمات يقدمها مركز 
االتصا9 )تحصيل الديون ، خدمات 
السكرتارية عن بعد ، تحديد املواعيد 

، إلخ.)؛
تكنولوجيا  خدمات  جميع   -

املعلومات.
الأدريبية  الدورات  تنظيم   -

والندوات.
كما يجوز للشركة تن تنفذ ، بأي 
تي عمليات قد تساهم في   ، وسيلة 

توسيعها تو تطويرها..
 ،332  : االجأماعي  املقر  عنوان 
 ،5 طابق  الروداني،  براهيم  شارع 
حي  الريحان،  إقامة   ،21 مكأب 
 22332  - البيظاء  الدار  املعاريف، 

الدار البيظاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

122 حصة   : السيد طارق كراري 
بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كراري  طارق  السيد 
شارع يعقوب املنصور تجزئة العالية 
طنجة   68 رقم  اللوز  عين  عمارة 

92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  كراري  طارق  السيد 
شارع يعقوب املنصور تجزئة العالية 
طنجة   68 رقم  اللوز  عين  عمارة 

92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بالدار البيضاء بأاريخ - تحت 

رقم -.
2I

املركز املراك�سي لإلرشاد

MANCHE 50
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

املركز املراك�سي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل ت عمارة تنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 2، 
مراكش املغرب

MANCHE 50 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة رقم 
44 عمارة F اقامة البسأان 5 طريق 

تسفي - 42222 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.124897

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 13 شتنبر 2222 تم تحويل 
للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
اقامة   F عمارة   44 رقم  »شقة  من 
 42222  - تسفي  طريق   5 البسأان 
درب   28 »رقم  إلى  املغرب»  مراكش 
42222 مراكش  الحدادة بن صالح - 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   24 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142219.

3I

مكأب الشنأوف

EL WOODERN SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكأب الشنأوف
شارع الحسن الثاني الطابق االو9 

رقم 9 ، 93222، تطوان املغرب
EL WOODERN SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
بنحساين رقم 19 - 93222 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
31587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 تبريل   21
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.WOODERN SARL AU
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اردوات الخشبية.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
تطوان   93222  -  19 بنحساين رقم 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : يونس  العريبي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يونس  العريبي  السيد 
 9422  35 رقم  ر6اح  بن  بال9  شارع 

تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  يونس  العريبي  السيد 
 9422  35 رقم  ر6اح  بن  بال9  شارع 

تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   18 بأاريخ  بأطوان  االبأدائية 

2222 تحت رقم 1458.
4I

TR-GESTION

DINERO MILANO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TR-GESTION
 AGDAL ، 12000، RABAT

MAROC
DINERO MILANO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي املحل رقم 
1557، حي املغرب العربي، تمارة. - 

12222 تمارة املغرب.
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
137421

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   26
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. DINERO MILANO
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل ارموا9.

املحل   : االجأماعي  املقر  عنوان 
رقم 1557، حي املغرب العربي، تمارة. 

- 12222 تمارة املغرب..
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : الكر�سي  حسن  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الكر�سي  السيد حسن 
حي املغرب العربي رقم 2247 12222 

تمارة املغرب..
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الكر�سي  السيد حسن 
حي املغرب العربي رقم 2247 12222 

تمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   27 بأاريخ  بأمارة  االبأدائية 

2222 تحت رقم 9254.
5I

FIDUCOMPETENCES

إ.س.ش بروموسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC
إ.س.ش بروموسيون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
سومية اقامة شهرزاد 3 الطابق 

الخامس رقم 22 - 22222 
الدار6يضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
557765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : إ.س.ش 

بروموسيون.

 ، مباني   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الأطوير العقاري.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الطابق   3 شهرزاد  اقامة  سومية 

 22222  -  22 رقم  الخامس 

الدار6يضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد علوي بوحميد احمد : 752 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة.

اسماعيل  بوحميد  علوي  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   252  :

للحصة.

 : احمد  بوحميد  علوي  السيد   

75222 بقيمة 122 درهم.

 : السيد علوي بوحميد اسماعيل 

25222 بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

احمد  بوحميد  علوي  السيد 

عنوانه)ا) 9 شارع تحناوت حي السالم 

22222 الدارالبيضاء املغرب.

اسماعيل  بوحميد  علوي  السيد 

شارع املخأارالسو�سي رقم  عنوانه)ا) 

اكادير   82222 الحي السويسري   54

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

اسماعيل  بوحميد  علوي  السيد 

شارع املخأارالسو�سي رقم  عنوانه)ا) 

اكادير   82222 الحي السويسري   54

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842711.

6I

 NSR ACCOUNTANTS AND BUSINESS

ADVISERS

ميرفك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 NSR ACCOUNTANTS AND

BUSINESS ADVISERS

 AV.HASSAN 2, QUARTIER

 INDUSTRIEL, RESIDENCE

 NOUR 5, 1ER ETAGE BUREAU

 N°34A MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

ميرفك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي نور 5 شقة 

17 طابق الخامس شارع الحسن 

الأاني مراكش - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

129587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : ميرفك.

هندسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تقديم  في  مقاو9  الكمبيوتر،  علوم 

للمعلوميات. تكنولوجيا  خدمات 

تاجر.

نور   : االجأماعي  املقر  عنوان 

شارع  الخامس  طابق   17 شقة   5

 42222  - مراكش  الأاني  الحسن 

مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
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 522  : سالوي  الحسن  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة فاطمة رزقي : 522 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : سالوي  الحسن  السيد 
بقيمة 122 درهم.

السيدة فاطمة رزقي : 522 بقيمة 
122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسن سالوي عنوانه)ا) 
فرنسا 37729 ستراسبورغ فرنسا.

عنوانه)ا)  رزقي  فاطمة  السيدة 
فرنسا 37729 ستراسبورغ فرنسا.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسن سالوي عنوانه)ا) 
فرنسا 37729 ستراسبورغ فرنسا

عنوانه)ا)  رزقي  فاطمة  السيدة 
فرنسا 37729 ستراسبورغ فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   27 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142155.

7I

SACO CONSEIL

KANIKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

SACO CONSEIL
 LOT I-13 HOMMANE EL

 FATOUAKI APPARTEMENT N 8
 2EME ETAGE LAMHAMID EN

 FACE CAFE TAIBA MARRAKECH
 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
KANIKECH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي : االفاق 2 
الطابق السفلي رقم 181 مراكش - 

42222 مراكش املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.122781

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تقرر حل  22 شتنبر  املؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة   KANIKECH

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 

الطابق   2 االفاق  اإلجأماعي  مقرها 

 42222  - مراكش   181 السفلي رقم 

مراكش املغرب نتيجة لزيادة اسعار 

املنأوجات و ازمة التسويق.

و عين:

و  اكالو  سفيان  السيد)ة) 

السفلي  الطابق   2 االفاق  عنوانه)ا) 
مراكش   42222 مراكش   181 رقم 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

بأاريخ 22 شتنبر 2222 وفي االفاق 2 

 - مراكش   181 الطابق السفلي رقم 

42222 مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 142223.

8I

aice compta

DERBY LOGISTICS
إعالن مأعدد القرارات

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

DERBY LOGISTICS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: 131 

شارع تنفا إقامة تزير مكأب 11 ب - 

22222 البيضاء املغرب .

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.424923

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   2222 22 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

قرر املساهم الوحيد وتذن بنقل تلف 

سهم لصالح السيد سعيد وعيد.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
قرر الشريك الوحيد قبو9 اسأقالة 
املدير السيد سعيد القموري العلمي

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تعيين  على  الوحيد  املساهم  يوافق 
وحيًدا  مديًرا  وعيد  سعيد  السيد 

للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
بند رقم 7,8،19: الذي ينص على 
بنقل  الوحيد  املساهم  قرر  مايلي: 
سعيد  السيد  لصالح  سهم  تلف 
الوحيد  الشريك  قرر  و6ذلك  وعيد 
سعيد  السيد  املدير  اسأقالة  قبو9 
القموري العلمي، كما وافق املساهم 
سعيد  السيد  تعيين  على  الوحيد 

وعيد شريك وحيد للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842157.
9I

NEXTAIR

OLERON INVESTISSEMENT
إعالن مأعدد القرارات

OLERON INVESTISSEMENT
شارع باسأور رقم 54 الطابق االو9 

رقم 8-9-12 ، 92222، طنجة 
املغرب

 OLERON INVESTISSEMENT
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 

باسأور رقم 54 الطابق االو9 رقم 
8-9-12 - 92222 طنجة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.42699
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ   2222 15 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
العبادي  عائشة  السيدة  -تفويت 
تصل  من  اجأماعية  حصة   8567
مريم  السيدة  لفائدة  حصة   8567
 -  . غشت2222   31 بأاريخ  مومل 
 1595 تفويت السيدة خديجة عراقي 

 1595 تصل  من  اجأماعية  حصة 
مومل  مريم  السيدة  لفائدة  حصة 
تفويت   -  . غشت2222   26 بأاريخ 
السيد محمد علي عراقي 3192 حصة 
حصة   3192 تصل  من  اجأماعية 
لفائدة السيدة مريم مومل بأاريخ 26 

غشت2222 .
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع  تم   -
 « تي من  درهم»   6.222.222« قدره 
4.822.222درهم» إلى »12.822.222 
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسأحقة من طرف الشركاء
قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي : 
الشركة  رتسما9  خفض  تم   -
9.222.222درهم»   « قدره  بمبلغ 
إلى  »12.822.222درهم»  من  تي 
إلستيعاب  »1.822.222درهم» 
الخسائر املتراكمة من القوائم املالية 
عن طريق : تخفيض القيمة اإلسمية 

لألسهم.
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
 : الشركة  ما9  راس  مبلغ  مايلي: 
 : كالأالي  موزعة  1.822.222درهم 
 722437.52 مومل  مريم  السيدة 
عراقي  عثمان  السيد   ، درهم 
كنزة  السيدة   ، درهم   722837.52
شركة   ، درهم   352475.22 عراقي 
BERLYS MAROC 9375.22 درهم ، 
 JEAN FRANCIS BRETELLE السيد 
 SIMON السيد   ، درهم   5625.22
ورثة   ، درهم   HAMELIN 5625.22
 NOBERT FIERRO 5625 السيد 

درهم.
على  ينص  الذي   :  7 رقم  بند 
الشركة  ما9  راس  مبلغ   : مايلي 
على  موزعة  1.822.222درهم   :
درهم   37.52 بقيمة  حصة   48222
للواحدة موزعة كالأالي : السيدة مريم 
19265 حصة، السيد عثمان  مومل 
كنزة  السيدة  حصة،   18689 عراقي 
 BERLYS 9346 حصة، شركة  عراقي 
 JEAN السيد  MAROC 252 حصة، 
حصة،   FRANCIS BRETELLE 152
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 SIMON HAMELIN 152 السيد 
 NOBERT السيد  ورثة  حصة، 

. FIERRO 152
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   26 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 11277.

12I

ACDEN

معهد التكوين السككي
إعالن مأعدد القرارات

ACDEN

 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،

20380، CASABLANCA MAROC

معهد الأكوين السككي »شركة 

املساهمة»

وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 

ابن سينا، ، تكدا9 - 765 الر6اط 

املغرب..

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.129761

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 27 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

قبل مجلس الرقابة اسأقالة السيد 

كريسأوف مارتن من مهامه كعضو 

مجلس التسيير و كمدير عام اعأبارا 

من 1/12/2222 وعين للفترة املأبقية 

 Raphael من والية مجلس التسيير، 

 ،29/23/1968 في  املزداد   ،  Rabier

فرن�سي الجنسية ، القاطن في 1 شارع 

لجواز  والحامل  فرنسا  بارو9  مارك 

21CK76712 السفر رقم

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

على  ينص  الذي   :22 رقم  بند 

مايلي: 22

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   24 بأاريخ  بالر6اط  الأجارية 

2222 تحت رقم 129341.

11I

WAY CONSEIL

COMPETENCES CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما9 الشركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
COMPETENCES CONSEIL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة رقم 
15 الطابق 4 بلوك ب اقامة باب 

دكالة شارع موالي عبد هللا - 42162 
مراكش املغرب.

رفع رتسما9 الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.16131
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   2222 شتنبر   23 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 
من  تي  درهم»   2.222.222«
»4.222.222 درهم» إلى »6.222.222 
درهم» عن طريق : إدماج احأياطي تو 
تر6اح تو عالوات إصدار في رتس املا9.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   26 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 12555.
12I

WAY CONSEIL

PROJECT PVC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
PROJECT PVC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي عبد 

الكريم الخطابي اقامة جواد عمارة 
129 شقة رقم 43 الطابق 3 - 

42162 مراكش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.121811

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تم تعيين  25 شتنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
CAPPELLI LUIGI كمسير آخر
تبعا لقبو9 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   26 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 12562.

13I

Aïd comptable

 STE HOUDA PRODUIT
COSMEETIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Aïd comptable
 Hay rachad bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza Maroc
 STE HOUDA PRODUIT

COSMEETIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي املسيرة 2 
بلوك 5 رقم 18 تازة - 35222 تازة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
6725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 STE HOUDA PRODUIT  :

.COSMEETIQUE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PARAPHARMACIE
املسيرة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
2 بلوك 5 رقم 18 تازة - 35222 تازة 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي :

 1222  : بعيش  هدى  السيدة 

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بعيش  هدى  السيدة 
املسيرة 2 بلوك 4 رقم 25 تازة 35222 

تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بعيش  هدى  السيدة 
املسيرة 2 بلوك 4 رقم 25 تازة 35222 

تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   26 بأاريخ  بأازة  االبأدائية 

2222 تحت رقم 471.

14I

A&T AUDITEURS CONSULTANTS

 EAGLEVIEW QUALITY

S.A.R.L AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

 A&T AUDITEURS

CONSULTANTS

 AV ABDELLAH GUENNOUN

 RUE AL YAMAN LES 4 TEMPS

 BLOC C N 57 ، 90000، TANGER

MAROC

 EAGLEVIEW QUALITY S.A.R.L

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجأماعي ساحة 

الروداني، زنقة السينا، إقامة بتهوفن 

2، الطابق الثالث، رقم 82 - 92262 

طنجة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.122659
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   2222 شتنبر   22 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الأالية  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
توسيع الغرض املؤس�سي للشركة 
كأنشطة  الأالية  ارنشطة  ليشمل 

رئيسية:
عبر  تعليمي  محأوى  إنشاء   -

اإلنترنت
- إنشاء وإدارة املنصات

- جميع ارنشطة الرقمية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
تكأو6ر   26 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 11269.
15I

STREET BUSINESS CENTER

 STATION YASMINE SIDI
RAHAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل الأصفية

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم 12، رقم 7، زنقة الحرية، 
جليز، مراكش ، 42222، مراكش 

املغرب
 STATION YASMINE SIDI RAHAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي : دوار 
سيالت آيت ميا تو نوس تبادو - 

42222 مراكش املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.51575

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تقرر حل  31 غشت  املؤرخ في 
 STATION YASMINE SIDI RAHAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   22.222 رتسمالها 
آيت  سيالت  دوار  اإلجأماعي  مقرها 
مراكش   42222  - ميا تو نوس تبادو 
املغرب نتيجة لأوقف نشاط الشركة.

و عين:
و  بولفروح  محمد  السيد)ة) 
 42222  196 رقم  اسيل  عنوانه)ا) 
مراكش املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

دوار  وفي   2222 غشت   31 بأاريخ 
 - تبادو  نوس  تو  ميا  آيت  سيالت 

42222 مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 139584.
16I

 مانا جمنت اند كونسيلأينغ

ازرار سيرام
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

مانا جمنت اند كونسيلأينغ
19,شارع جبل هبري ,امزورن ، 

32252، الحسيمة املغرب
ازرار سيرام شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي الطريق 
الوطنية رقم 2 إمزورن - 32252 

الحسيمة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1851

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
2222 تم تعيين  25 شتنبر  املؤرخ في 
تزرار  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

زكرياء كمسير وحيد
تبعا لقبو9 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بأاريخ  بالحسيمة  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 253.
17I

HORIZON LINES SARL

RANIBRA
إعالن مأعدد القرارات

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزيدي، إقامة 

ارندلس، بلوك H، الطابق ارر�سي، 
رقم 3 ، 93242، تطوان املغرب

RANIBRA »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: املنطقة 
الصناعية، رقم 29، طريق مرتيل، 

تطوان - 93222 تطوان املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.4963

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 19 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
رفع رتسما9 الشركة بمساهمة نقدية 

درهم   (122222( تلف  مائة  قدرها 

لينأقل من سبعة ماليين وخمسمائة 

إلى سبعة  درهم   (7.522.222( تلف 

 (7.622.222( تلف  ماليين وسأمائة 

 (1.222( تلف  بإنشاء  وذلك  درهم 

فئة  من  جديدة  اجأماعية  حصة 

حصة  لكل  درهم   (122( مائة 

ومكأتبة  ومحررة  بالكامل  مدفوعة 

السيد  الجديد  الشريك  طرف  من 

ادريس الأمسماني، مغربي الجنسية، 

القاطن باملضيق، مركب سانية بالج، 

سبأة،  طريق   ،14 شقة  ب،  عمارة 
رقم 13.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  إلى  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدودة مأعددة الشركاء 

ارسا�سي  القانون  على  واملصادقة 

الأعديلي للشركة.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

بنعبود،  مصطفى  للسيد  الأجديد 

بأطوان،  القاطن  الجنسية،  مغربي 
شارع الجيش امللكي، رقم 9، 93222، 

ومسير  كمأصرف  املغرب،  تطوان، 

وتخويله  محدودة  غير  ملدة  للشركة 

الصالحيات للأوقيع باسم الشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

بند رقم 1 : الذي ينص على مايلي: 

الشكل القانوني للشركة

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات والحصص

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
رتسما9 الشركة وتوزيع الحصص.

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

وصالحيات  الشركة  تسيير  مايلي: 

اإلدارة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   25 االبأدائية بأطوان بأاريخ 

2222 تحت رقم 2233.

18I

aice compta

AYSEL›S BAKERY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

AYSEL›S BAKERY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطريق 

1122 تجزئة داندون رقم 172 عين 

الشق - 22222 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556475

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AYSEL’S BAKERY

غرض الشركة بإيجاز : مخبزة.

الطريق   : االجأماعي  املقر  عنوان 

عين   172 تجزئة داندون رقم   1122

الشق - 22222 الدارالبيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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الشركة:  رتسما9  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : انصاري  منية  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  انصاري  منية  السيدة 

بوسكورة  الخضراء  املدينة   3 فيال 

الدارالبيضاء   21222 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  انصاري  منية  السيدة 

بوسكورة  الخضراء  املدينة   3 فيال 

الدارالبيضاء   21222 البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 839116.

19I

aice compta

SAEGA MA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

SAEGA MA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

كلميمة إقامة لوفر رقم 653 

الطابق الرابع الشقة 11 - 22222 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556163

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 SAEGA : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.MA
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

القابضة.
زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 653 رقم  لوفر  إقامة  كلميمة 
 22222  -  11 الشقة  الرابع  الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رتسما9  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالأالي:
 : الكمو�سي  عبدالقادر  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الكمو�سي  عبدالقادر  السيد 
زنقة مكوكو بطو6طو   112 عنوانه)ا) 

برازافيل 21222 برازافيل كونكو.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الكمو�سي  عبدالقادر  السيد 
زنقة مكوكو بطو6طو   112 عنوانه)ا) 

برازافيل 21222 برازافيل كونكو
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 838639.
22I

aice compta

TP MACHINERY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
TP MACHINERY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

كلميمة إقامة لوفر رقم 653 

الطابق الرابع الشقة 11 - 22222 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556477

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 TP  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MACHINERY

غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

تدوات البناء وارشغا9 العامة.
زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 653 رقم  لوفر  إقامة  كلميمة 

 22222  -  11 الشقة  الرابع  الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رتسما9  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالأالي:

السيد سيدريك رايموند جاكومين 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222  :

للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سيدريك رايموند جاكومين 

طابق  ابريل   9 شارع   44 عنوانه)ا) 

الدارالبيضاء  املعاريف   8 شقة   2

28222 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سيدريك رايموند جاكومين 

طابق  ابريل   9 شارع   44 عنوانه)ا) 

الدارالبيضاء  املعاريف   8 شقة   2

28222 الدارالبيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 839122.

21I

AL MOSTAKBAL EXPERTISE شركة ذات 

مسؤولية محدودة

 AL MOSTAKBAL EXPERTISE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجأماعي للشركة

 AL MOSTAKBAL EXPERTISE
شركة ذات مسؤولية محدودة
124 املنطقة الصناعية طريق 
تطوان ، 92272، طنجة املغرب

 AL MOSTAKBAL EXPERTISE
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 9 عمارة 

البلغيتي شارع ابن خلدون - 22822 
املحمدية املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.128291
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 28 فبراير 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»9 عمارة البلغيتي شارع ابن خلدون 
- 22822 املحمدية املغرب» إلى »124 
طريق  مغوغة  الصناعية  املنطقة 

تطوان - 92272 طنجة املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   16 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 254882.

22I

مكأب االستشارات و الخدمات

«INVYAD« «إينفياد« 
إعالن مأعدد القرارات

مكأب االستشارات و الخدمات
وكالة بريد املغرب الدارالبيضاء 

املحطة، صندوق البريد 39252 ، 
22324، الدار البيضاء املغرب

 »إينفياد» »INVYAD» »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»
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وعنوان مقرها االجأماعي: 12، زنقة 
مو�سى ابن نصير،الطابق السادس، 
الشقة 11، - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.422217

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ   2222 32 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
االسأثنائي  العام  الجمع  بمقأ�سى 
قرر   ،2222 شتنبر   32 في  املؤرخ 
الشركة،  نشاط  الشركاءاسأمرار 
رغم تن الوضعية الصافية للشركة 

تصبحت تقل عن ربع رتسمالها.
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

دجنبر 2222 تحت رقم 759256.
23I

TARRAS IMAD

GUITAR PALACE 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

TARRAS IMAD
 DOUAR LAAZIB ZOUMI ،

16200، OUAZZANE MAROC
 GUITAR PALACE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 BD وعنوان مقرها اإلجأماعي

 ZERKTOUNI KAMAL PARK
 CENTER IMM A BUREAU

 32 - 28810 MOHAMMEDIA
.MAROC

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.2225
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 29 شتنبر 2222 تقرر إنشاء 
التسمية  تحت  للشركة  تابع  فرع 

 GUITAR PALACE SUCCURSALE
 DOUAR بالعنوان  الكائن  و 
 DHOREJ BNI QUOLLA - 16200
OUAZZANE MAROC و املسير من 

طرف السيد)ة) بن صغير محمد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بأاريخ  بوزان  االبأدائية 

2222 تحت رقم 3766.

24I

Sara Facility Invest sarl

STE YAQOUT IKRAM AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Sara Facility Invest sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 50000، Meknès
Maroc

 STE YAQOUT IKRAM AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تعاونية 
بني اوكيل، الجماعة القروية تيت 

حرز هللا، قيادة تيت بو6يدان، دائرة 
عين توجدات - 51222 الحاجب 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

57365
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   15
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.YAQOUT IKRAM AGRI
اسأغال9   : غرض الشركة بإيجاز 

الفالحي.
تعاونية   : املقر االجأماعي  عنوان 
تيت  القروية  الجماعة  اوكيل،  بني 
حرز هللا، قيادة تيت بو6يدان، دائرة 
الحاجب   51222  - توجدات  عين 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

522 حصة   : السيد نبيل ادريس 
بقيمة 122 درهم للحصة .

522 حصة   : السيد شحو يونس 
بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ادريس  نبيل  السيد 
رقم 325، بلوك ت، زواغة العليا، حي 

الوفاق، 32222 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  يونس  شحو  السيد 
تعاونية بني اوكيل، الجماعة القروية 
قيادة تيت بو6يدان،  تيت حرز هللا، 
دائرة عين توجدات 52122 الحاجب 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ادريس  نبيل  السيد 
رقم 325، بلوك ت، زواغة العليا، حي 

الوفاق، 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   27 الأجارية بمكناس بأاريخ 

2222 تحت رقم 3672.

25I

مكأب املحاسبة

LOJANA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

مكأب املحاسبة
16 زنقة سال السعادة 2 ، 15222، 

الخميسات املغرب
LOJANA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 373 حي 
البام واملاس - 15222 الخميسات 

املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.27821

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر حل   2222 ماي   32 في  املؤرخ 
ذات  شركة   LOJANA TRANS
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 122.222 رتسمالها  مبلغ  الوحيد 
 373 درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي 
حي البام واملاس - 15222 الخميسات 

املغرب نتيجة الرزمة االقأصادية.
و عين:

و  الرياحي  الياس  السيد)ة) 
واملاس  البام  حي   373 عنوانه)ا) 
الخميسات املغرب كمصفي   15222

)ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
حي   373 وفي   2222 ماي   32 بأاريخ 
الخميسات   15222  - واملاس  البام 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  بالخميسات  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 369.
26I

wimocab

IDIOME PRIVE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

wimocab
مجموعة سوفيان رقم 49 

الطبقة 3 الشقة 8 سدي معروف 
الدارالبيضاء مجموعة سوفيان 
رقم 49 الطبقة 3 الشقة 8 سدي 
معروف الدارالبيضاء، 22282، 

املغرب الدار البيضاء
IDIOME PRIVE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي : 19 
شارع مجيالن الطبقة 2 رقم 3 

الدارالبيضاء - 22452 الدارالبيضاء 
املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.512731
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تقرر حل  23 شتنبر  املؤرخ في 
شركة ذات   IDIOME PRIVE SARL
رتسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 



19733 الجريدة الرسميةعدد 5739 - 29 ر6يع ارو9 1444 )26 تكأو6ر 2222) 

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

19 شارع مجيالن الطبقة  اإلجأماعي 

 22452  - الدارالبيضاء   3 رقم   2

لأدهور  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

املدخو9 املادي للشركة.

و عين:

السيد)ة) خالد حضار و عنوانه)ا) 

 52 رقم   71 زنقة  املنجرة  درب 

الدارالبيضاء   22522 البيضاء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

السيد)ة) حسناء نوة و عنوانه)ا) 

 52 رقم   71 زنقة  املنجرة  درب 

الدارالبيضاء   22522 البيضاء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

 19 وفي   2222 شتنبر   23 بأاريخ 

 3 رقم   2 الطبقة  مجيالن  شارع 

22452 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 839733.

27I

hhamid001@gmail.com

LES FOFFEE SHOP REMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

hhamid001@gmail.com

شارع القدس اقامة امينة 5 اوالد 

طالب حي العمرية تجزئة السكن 
االنيق عين الشق الطابق االو9 

الشقة 2 ، 23322، البيضاء املغرب

LES FOFFEE SHOP REMO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي سيدي 

البرنو�سي تجزئة االمل 2 شارع تحمد 

باسو رقم 189 الطابق السفلي - 

22322 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   26
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 LES  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FOFFEE SHOP REMO
غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

سيدي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
البرنو�سي تجزئة االمل 2 شارع تحمد 
 - السفلي  الطابق   189 رقم  باسو 

22322 البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
ا9  العربي  محمد  سيدي  السيد 
بقيمة  حصة   522  : العلوي  الشيخ 

122 درهم للحصة .
 522  : السيدة اللة امينة العلوي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العربي  محمد  سيدي  السيد 
زنقة  عنوانه)ا)  العلوي  الشيخ  ا9 
درج  اوشأار  اقامة  النخعي  ابراهيم 
 33222 املعاريف   4 2 شقة  طابق   3

البيضاء املغرب.
العلوي  امينة  اللة  السيدة 
النخعي  ابراهيم  زنقة  عنوانه)ا) 
 4 2 شقة  3 طابق  اقامة اوشأار درج 

املعاريف 33222 البضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العربي  محمد  سيدي  السيد 
زنقة  عنوانه)ا)  العلوي  الشيخ  ا9 
درج  اوشأار  اقامة  النخعي  ابراهيم 
 33222 املعاريف   4 2 شقة  طابق   3

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842422.

28I

NKH CONSULTING SARL

MIEL MULTISERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

NKH CONSULTING SARL

 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA

 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC

MIEL MULTISERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة برج 

حي غزالي رقم 52 تمارة تمارة 12222 

تمارة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.21935/123121

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر   2222 يوليوز   19 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

مبلغ   MIEL MULTISERVICES
وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 

حي  برج  تجزئة  اإلجأماعي  مقرها 

 12222 تمارة  تمارة   52 رقم  غزالي 

ازمة مالية   : نتيجة 9  تمارة املغرب 

شخصية .

و حدد مقر الأصفية ب تجزئة برج 

حي غزالي رقم 52 تمارة تمارة 12222 

تمارة املغرب. 

و عين:

و  قدوري  زكرياء  السيد)ة) 

حي فأح الخير شاطو رقم  عنوانه)ا) 

املغرب  تمارة   12222 تمارة   52

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقأضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

: تجزئة برج حي غزالي رقم 52 تمارة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   23 بأاريخ  بأمارة  االبأدائية 

2222 تحت رقم 9217.

29I

NKH CONSULTING SARL

B.S BENOMMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
B.S BENOMMA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي بالد بلعرج 
رقم 58 سوق الجملة حي ارحباس 
الر6اط حي يعقوب املنصور 12222 

الر6اط املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.7858/151381

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تم تعيين  22 شتنبر  املؤرخ في 
بناما  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

سليمان كمسير وحيد
تبعا لقبو9 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   26 بأاريخ  بالر6اط  الأجارية 

2222 تحت رقم 129437.

32I

AUDEXPERT

BILLIONNAIRE INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUDEXPERT
 BD LALLA YACOUT ET RUE
 EL ARAAR IMM 9- 4ème

 ETAGE APPART 17 RESIDENCE
 GALIS CASABLANCA ، 20200،

Casablanca Maroc
BILLIONNAIRE INVEST شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 12،زنقة 
سارية بن زونيم الطابق 3 الشقة 

3 النخيل - - 22342 الدار البيضاء 
املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
557223

 13 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BILLIONNAIRE INVEST
غرض الشركة بإيجاز : تاجر.

12،زنقة   : عنوان املقر االجأماعي 
 3 الشقة   3 سارية بن زونيم الطابق 
البيضاء  الدار   22342  -  - النخيل 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
522 حصة   : السيد الياس كامل 

بقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   522  : كامل  انس  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  كامل  الياس  السيد 
شطر   113 رقم   13 عمارة  االزهر 
البيضاء  البرنو�سي  سيدي   12/1

22622 الدار البيضاء املغرب.
السيد انس كامل عنوانه)ا) االزهر 
 12/1 شطر   113 رقم   13 عمارة 
 22622 البيضاء  البرنو�سي  سيدي 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  كامل  الياس  السيد 
شطر   113 رقم   13 عمارة  االزهر 
البيضاء  البرنو�سي  سيدي   12/1

22622 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم -.
31I

F2H CONSEIL ET COMPTABILITE

SMART IMMO CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 F2H CONSEIL ET

COMPTABILITE

 rue khalid bnou loualid

 residence rachadi la cave n26

 gueliz ، 40000، Marrakech

Maroc

 SMART IMMO CONCEPT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي زينت 

بزنس سانتر زنقة مسلم تجزئة بوكار 

الطابق الثالت شقة 14 باب دكالة - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

129419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SMART IMMO CONCEPT

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

زينت   : االجأماعي  املقر  عنوان 

بزنس سانتر زنقة مسلم تجزئة بوكار 

14 باب دكالة -  الطابق الثالت شقة 

42222 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد علي غيالس : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  غيالس  علي  السيد 

فرنسا 42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  غيالس  علي  السيد 

فرنسا 42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   23 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 139959.

32I

F2H CONSEIL ET COMPTABILITE

2IP INSTITUT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

 F2H CONSEIL ET

COMPTABILITE

 rue khalid bnou loualid

 residence rachadi la cave n26

 gueliz ، 40000، Marrakech

Maroc

2IP INSTITUT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم223 

حي املسار - 42222 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.124545

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 25 شتنبر 2222 تم تحويل 

للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

 42222  - املسار  حي  »رقم223  من 

مراكش املغرب» إلى »منشاة طماريس 

 - اسفي  شارع  االو9  بالطابق  شقة 

42222 مراكش املغؤب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   27 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 12134.

33I

AA CONSULTING S.A.R.L

BE ORGANIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AA CONSULTING S.A.R.L
14 ، شارع باريس الطابق الثاني رقم 
22 ، 22222، الدار البيضاء املغرب

BE ORGANIC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

عرصة الكبير 22 الزنقة 2 الأباري 
املعاريف - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.351625

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر حل   2222 يونيو   21 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد BE ORGANIC مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 
مقرها اإلجأماعي اقامة عرصة الكبير 
 - املعاريف  الأباري   2 الزنقة   22
الدار البيضاء املغرب نتيجة   22222
بقرار  للشركة  حبية  تصفية   :  9

الشريك الوحيد.
اقامة  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
الأباري   2 الزنقة   22 الكبير  عرصة 
البيضاء  الدار   22222  - املعاريف 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة) فاطمة الزهراء اشاوي و 
زنقة جبل الراوي حي   ،38 عنوانه)ا) 
السالم 22222 الدار البيضاء املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 839662.

34I
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SAGASUD

SUSS BUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

SUSS BUS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مدينة 
الوفاق رقم E - 70000 342 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

42693

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 غشت   15

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 SUSS  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.BUS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النقل  الغير  لحساب  املسأخدمين 

الطرقي تجارة عامة اسأيراد وتصدير 

كل نشاط تجاري صناعي خدماتي.

مدينة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الوفاق رقم E - 70000 342 العيون 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : السيد عبد هللا النظيفي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا النظيفي عنوانه)ا) 
حي القدس مجموعة زناتة 1 رقم 522 

س ب 22222 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا النظيفي عنوانه)ا) 
حي القدس مجموعة زناتة 1 رقم 522 

س ب 22222 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

16 غشت  االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2222 تحت رقم 2536.

35I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 CENTRE FAYEZA
 D›ESTHETIQUE ET

COIFFURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 CENTRE FAYEZA

 D›ESTHETIQUE ET COIFFURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 
الثاني رقم 36 تجزئة كنزي 

الراشيدية الراشيدية 52222 

الراشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16357

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

مأبوعة  الشركة  تسمية 
بمخأصر  اإلقأضاء  عند 
 CENTRE FAYEZA  : تسميتها 

. D’ESTHETIQUE ET COIFFURE
غرض الشركة بإيجاز : الحالقة و 

الأجميل للنساء.
الطابق   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الثاني رقم 36 تجزئة كنزي الراشيدية 
الراشيدية   52222 الراشيدية 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عظيم  فايزة  السيدة 
الجديد  ازمور  حي   35 رقم   2 زنقة 
الراشيدية   52222 الراشيدية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عظيم  فايزة  السيدة 
الجديد  ازمور  حي   35 رقم   2 زنقة 
الراشيدية 52222 الراشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - االبأدائية بالرشيدية بأاريخ 

رقم -.
36I

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

PF MALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard Zerktouni,, 275

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC

PF MALL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 29 
، شارع وليلي حي الهنا - 22232 

الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.522215

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 12 غشت 2222 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
 - الهنا  شارع وليلي حي   ،  29 رقم   «

إلى  املغرب»  الدارالبيضاء   22232

»قصر النزهة - 22452 الدارالبيضاء 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 32748.

37I

fiduciaire douiri

 GARAGE LE POINT

-BOGOUSS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire douiri

 Av abderahim bouabid n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet BLOC 1

 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC

 GARAGE LE POINT -BOGOUSS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 152 

الطابق ارر�سي، الحي الصناعي سال 

- 11222 سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

36855

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GARAGE LE POINT -BOGOUSS
اصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

هياكل السيارات
ميكانيكي 

كهر6اء السيارات .
 152  : االجأماعي  املقر  عنوان 
الحي الصناعي سال  الطابق ارر�سي، 

- 11222 سال املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : حسبي  بديعة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حسبي  بديعة  السيدة 
الرحمة  حي   817 رقم  الف  قطاع 

11222 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حسبي  بديعة  السيدة 
الرحمة  حي   817 رقم  الف  قطاع 

11222 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   26 بأاريخ  بسال  االبأدائية 

2222 تحت رقم 39764.
38I

GLOBEX CONSEIL كلو6كس كونسياي

KAITOUNI GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GLOBEX كلو6كس كونسياي
CONSEIL

21 شارع الحسن الثاني ، الشقة 
س3 م.ج مكناس، 52222، 

MEKNES املغرب
KAITOUNI GROUP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 12 
الشقة 7 زنقة » ت » شارع الجيش 

امللكي م.ج - 52222 مكناس املعرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

57335

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KAITOUNI GROUP

الأجارة-   : غرض الشركة بإيجاز 

تصدير و االستراد.

عمارة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
12 الشقة 7 زنقة » ت » شارع الجيش 

امللكي م.ج - 52222 مكناس املعرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

ادري�سي  كما9  امحمد  السيد 

 122 حصة بقيمة   1.222  : قيطوني 

درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ادري�سي  كما9  امحمد  السيد 

كابوسين  اقامة  عنوانه)ا)  قيطوني 

1 شارع ارمير موالي عبد هللا  الشقة 

م.ج 52222 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

ادري�سي  كما9  امحمد  السيد 

كابوسين  اقامة  عنوانه)ا)  قيطوني 

1 شارع ارمير موالي عبد هللا  الشقة 

م.ج 52222 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   25 الأجارية بمكناس بأاريخ 

2222 تحت رقم 3612.

39I

SAGASUD

OK FICHERIE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
OK FICHERIE TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة زاوية 
الشيخ رقم 162 حي خط الرملة 1 - 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
43121

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 OK  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FICHERIE TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البحري  الصيد  للبضائع  الطرقي 
عامة  تجارة  وتصدير  اسأيراد 
مالحي  صناعي  تجاري  نشاط  كل 

وخدماتي.
عنوان املقر االجأماعي : زنقة زاوية 
 -  1 162 حي خط الرملة  الشيخ رقم 

72222 العيون املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : امهري  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  امهري  رشيد  السيد 

تيكوين   496 رقم  الأمديد  تليال  حي 

82222 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  امهري  رشيد  السيد 

تيكوين   496 رقم  الأمديد  تليال  حي 

82222 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   27 االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2222 تحت رقم 2864.

42I

SAGASUD

A.E.Z. SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

A.E.Z. SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

العودة الشطر 12 رقم 2292 - 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

43291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   25

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 A.E.Z.  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

.SERVICES
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تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عامة الصيد البحري النقل الطرقي 
صناعي  تجاري  نشاط  كل  للبضائع 

مالحي وخدماتي.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 -  2292 رقم   12 الشطر  العودة 

72222 العيون املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد عبد الخالق الزاهر : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الزاهر  الخالق  عبد  السيد 
 2 دوار العراقي اوالد احمد  عنوانه)ا) 

دار بوعزة 27189 النواصر املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الزاهر  الخالق  عبد  السيد 
 2 دوار العراقي اوالد احمد  عنوانه)ا) 

دار بوعزة 27189 النواصر املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
26 تكأو6ر  االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2222 تحت رقم 2981.
41I

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

PF ANFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard Zerktouni,, 275

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC

PF ANFA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 29 
، شارع وليلي حي الهنا - 22232 

الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.522227

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 12 غشت 2222 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

 - الهنا  حي  وليلي  شارع   ،  29 »رقم 

إلى  املغرب»  الدارالبيضاء   22232

شارع  ريزورت  ليفينج  بالس  »تنفا 

الدارالبيضاء   22452  - كورنيش  ال 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 32747.

42I

hhamid001@gmail.com

GLOBAL KEYS - GK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

hhamid001@gmail.com

شارع القدس اقامة امينة 5 اوالد 

طالب حي العمرية تجزئة السكن 
االنيق عين الشق الطابق االو9 

الشقة 2 ، 23322، البيضاء املغرب

GLOBAL KEYS - GK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي سيدي 

البرنو�سي تجزئة االمل 2 شارع تحمد 

باسو رقم 189 الطابق االو9 والثاني 

- 33222 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   26

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GLOBAL KEYS - GK

الدعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املدر�سي والأيهيء للمباريات والأكوين.

سيدي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
البرنو�سي تجزئة االمل 2 شارع تحمد 
باسو رقم 189 الطابق االو9 والثاني - 

33222 البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
ا9  العربي  محمد  سيدي  السيد 
بقيمة  حصة   522  : العلوي  الشيخ 

122 درهم للحصة .
 522  : السيدة اللة امينة العلوي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العربي  محمد  سيدي  السيد 
زنقة  عنوانه)ا)  العلوي  الشيخ  ا9 
درج  اوشأار  اقامة  النخعي  ابراهيم 
 33222 املعاريف   4 2 شقة  طابق   3

البيضاء املغرب.
العلوي  امينة  اللة  السيدة 
النخعي  ابراهيم  زنقة  عنوانه)ا) 
 4 2 شقة  3 طابق  اقامة اوشأار درج 

املعاريف 33222 البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العلوي  امينة  اللة  السيدة 
النخعي  ابراهيم  زنقة  عنوانه)ا) 
 4 2 شقة  3 طابق  اقامة اوشأار درج 

املعاريف 33222 البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842421.
43I

AGS CONSEIL

FARADIS
إعالن مأعدد القرارات

AGS CONSEIL
 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

FARADIS »شركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجأماعي: 6 

زنقة نجيب محفوظ - 22222 
الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.129379

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 13 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
رئيس   ، دورليان  جاك  السيد  وفاة 

مجلس الرقابة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد سليمان حساني الوزاني 
 ملجلس الرقابة

ً
رئيسا

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

ال تغيير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 839669.

44I

AGS CONSEIL

 SOCIETE IMMOBILIERE

ESSAMA I
تعيين تعضاء مجلس اإلدارة

AGS CONSEIL

 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE

ESSAMA I »شركة املساهمة»

وعنوان مقرها االجأماعي: زاوية 

شارع ليدو و شارع املحيط ارطل�سي - 

22222 الدارالبيضاء املغرب.

»تعيين تعضاء مجلس اإلدارة»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.92399

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تقرر   2222 يونيو   28 في  املؤرخ 

اإلدارة خال9  مجلس  تعضاء  تعيين 

السنوات املالية الأالية: 

و   2225  2224  2223  2222  -

.2226
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ارشخاص الطبيعيون: 

مشعل  شخيدم  تبو  السيد)ة) 

عبد املحسن يونس بصفأه)ا) عضو 

مجلس اإلدارة والكائن عنوانه)ا) ب: 

ارردن 2222 عمان ارردن

ارشخاص املعنويون: 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   -

 14 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 837682.

45I

AGS CONSEIL

 ANFA REALTIES
EDUCATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGS CONSEIL

 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

 ANFA REALTIES EDUCATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 12 زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 22122 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 ANFA  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

.REALTIES EDUCATION

تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املؤسسات الأعليمية.

زنقة   12  : عنوان املقر االجأماعي 

 22122  -  5 3 الشقة  الحرية الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 ANFA REALTIES الشركة 

تجزئة   13 فيال   1 زنقة  عنوانه)ا) 

وكنتي 22222 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السا�سي عنوانه)ا)  يونس  السيد 

 22222 تنفا  كليبأو  لييرفيال  زنقة 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842571.

46I

RADFID

PROMO BOMBYX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

RADFID

 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

PROMO BOMBYX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 23 زنقة 

بوريد الطابق 3 رقم 5 الصخور 

السوداء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557341

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PROMO BOMBYX

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

زنقة   23  : عنوان املقر االجأماعي 

الصخور   5 رقم   3 الطابق  بوريد 

البيضاء  الدار   22222  - السوداء 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : مخنت  ادريس  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مخنت  ادريس  السيد 

تيط   31 رقم  فيال   22 ارمل  تجزئة 

مليل 22222 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مخنت  ادريس  السيد 

تيط   31 رقم  فيال   22 ارمل  تجزئة 

مليل 22222 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم -.

47I

ibtihal fiduciaire

HERMAN HESSE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ibtihal fiduciaire
 bloc h n 62 ,ouled oujih kenitra

، 14000، kenitra maroc
HERMAN HESSE SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 

1236،الطابق الأالث شارع املسيرة 
CYM الر6اط - 12222 الر6اط 

املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.145949

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2222 يوليوز   21 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مبلغ   HERMAN HESSE SARL
وعنوان  درهم   12.222 رتسمالها 
1236،الطابق  مقرها اإلجأماعي رقم 
الر6اط   CYM املسيرة  شارع  الأالث 
 : الر6اط املغرب نتيجة 9   12222  -

ودية.
رقم  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
املسيرة  شارع  الأالث  1236،الطابق 
الر6اط   12222  - الر6اط   CYM

املغرب. 
و عين:

 JEFFREY LUPKES السيد)ة) 
عبد  موالي  شارع   39 عنوانه)ا)  و 
الرحمان وموالي عبد العزيز العمارة 
القنيطرة   14222  32 الشقة   E

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 
شارع  الأالث  1236،الطابق  رقم   :

املسيرة CYM الر6اط
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   26 بأاريخ  بالر6اط  الأجارية 

2222 تحت رقم 7837.
48I
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MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 SOCIETE TRADIV LAHBI
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING
رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 

الحرية شارع فلسطين ، 32222، 

فاس املغرب

 SOCIETE TRADIV LAHBI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز سبت 

االوداية عمالة موالي يعقوب فاس - 

32222 فاس املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.58637

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تقرر حل  22 شتنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 SOCIETE TRADIV LAHBI SARL

درهم   122.222 رتسمالها  مبلغ 

وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز سبت 

االوداية عمالة موالي يعقوب فاس - 

32222 فاس املغرب نتيجة 9 : ازمة 

مالية .

مركز  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

سبت االوداية عمالة موالي يعقوب 

فاس - 32222 فاس املغرب. 

و عين:

حمزة لبهي و عنوانه)ا)  السيد)ة) 

االوداية  سبت  االوداية  سبت  مركز 

فاس   32222 فاس  يعقوب  موالي 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

السيد)ة) دحمان لبهي و عنوانه)ا) 
زنقة 42 رقم 131 حي املالهفة سيدي 

سيدي قاسم املغرب   16222 قاسم 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   23 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 5215.

49I

ML EXPERTS

YAMAHA MOTOR CO LTD

إعالن مأعدد القرارات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

 YAMAHA MOTOR CO LTD

»شركة املساهمة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 7 شارع 

موليير ، - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: -.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

2222 تم اتخاذ  21 غشت  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

إقالة السيد سايأو نو6وهيكو  مايلي: 

 LTD لشركة  كمدير  منصبه  من 

 YAMAHA MOTOR CO. LTD

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيدة إيماي كوميكو اليابانية 

الجنسية وحاصلة على جواز السفر 

لشركة  مديرة   TR3549585 رقم 

 YAMAHA MOTOR CO. LTD

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

على  ينص  الذي   :NA رقم  بند 

NA :مايلي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842582.

52I

مكأب الحموتي

GNC BOIS

إعالن مأعدد القرارات

مكأب الحموتي

شارع الخرطوم رقم 51 ، 62222، 

الناظور املغرب

GNC BOIS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: املنطقة 

الصناعية سلوان رقم 12 - - 

الناظور املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.23315

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   2222 22 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

الذي   :  4 و   3 و   2 و   1 قرار رقم 

ينص على مايلي: - املصادقة على بيع 

السيد رجب جنيش جميع حصصه 

حصة في   1222 اإلجأماعية البالغة 

السيد  لفائدة   GNC BOIS الشركة 

اسقالة   -  .TUGRUL YILMAZ

السيد رجب جنيش من مهام تسيير 

 TUGRUL السيد  تعيين  و  الشركة 

غير  ملدة  للشركة  مسيرا   YILMAZ

ارسا�سي  القانون  تحيين   - محددة. 

 . GNC BOIS للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

12: الذي ينص على  7 و  بند رقم 

مايلي: رتس ما9 الشركة و التسيير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  بالناضور  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 4522.

51I

B & F CATERING

B & F CATERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 B & F CATERING
219 املنطقة الصناعية الجنو6ية 
الغر6ية، 28812، املحمدية املغرب 

 B & شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 F CATERGING

وعنوان مقرها االجأماعي 219 
املنطقة الصناعية الجنو6ية 

الغر6ية، 28812، املحمدية املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 31576
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 غشت   29
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية: 
ذات  شركة   : الشركة  شكل   

املسؤولية املحدودة. 
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية   
 B & F بمخأصر تسميتها:  االقأضاء 
بإيجاز  الشركة  غرض   CATERING
تقديم  وخدمات  الطعام  مقدمو   :

الطعام ارخرى. 
 219  : االجأماعي  املقر  عنوان   
املنطقة الصناعية الجنو6ية الغر6ية 
املدة  املغرب.  املحمدية   ،  28812  ،
الشركة:  تجلها  من  تأسست  التي 
 : الشركة  رتسما9  مبلغ  سنة.   99
 : كالأالي  مقسم  درهم   122.222
السيد بابا محمد : 522 حصة بقيمة 
فأاح  السيد   . للحصة  درهم   122
درهم   122 522 حصة بقيمة   : رضا 

للحصة 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 
السيد   : الشركاء  ومواطن  وصفات 
فأاح رضا عنوانه : 13 ممر االسد حي 
الرجاء الدار البيضاء 22362 املغرب. 
السيد بابا محمد عنوانه :ممر الأازي 
الدار   22452  72 شقة   4 عمارة 
الشخصية  املغرب ارسماء  البيضاء 
الشركة:  مسيري  ومواطن  والعائلية 
السيد بابا محمد عنوانه : ممر الأازي 
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الدار   22452  72 شقة   4 عمارة 
املغرب تم اإليداع القانوني  البيضاء 
باملحكمة االبأدائية باملحمدية بأاريخ 

26 تكأو6ر 2222 تحت رقم 1967. 

52I

SOFICODEX

COMETAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، 22232، الدار 
البيضاء املغرب

COMETAD »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 37 زنقة 
املدارس املعاريف - - الدارالبيضاء 

املغرب.
»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.126287
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 24 شتنبر 2222
مهام  مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 

املسيرين ملدة: غير محددة سنوات.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842279.

53I

SOFICODEX

MOULIN LINTISSAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، 22232، الدار 
البيضاء املغرب

MOULIN LINTISSAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطريق 
112 كم 11 الحي الصناعي عين 
 Casablanca 22222 - السبع

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
557419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   26
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MOULIN LINTISSAR
طحن   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصنيع الدقيق والسميد من الشعير 

والقمح القا�سي وجميع الحبوب ، و
معالجة الحبوب الخشنة.

الحبوب  جميع  وسحق  طحن   ·
وجميع الحبوب وتي منأج مخصص 

للطحن.
والأوزيع  والنقل  العامة  الأجارة 

للحبوب والدقيق ومخلفاتها تو
املنأجات الثانوية.

غذائية  وحدة  تي  وحيازة  إنشاء 
زراعية ،

الصناعية  شبه  تو  الصناعية 
وجميع  الدقيق  وطحن  والسميد 

املنأجات املشأقة تو
مماثلة ، وهذا من خال9 تي عملية 

فنية.
وتغليف  وتعبئة  و6يع  شراء 

وتخزين الحبوب ،
املنأجات  وجميع  البقوليات 

املشأقة منها تو املماثلة واملعبأة.
جميع عمليات العمولة والأمثيل 

والشحن املأعلقة بالسميد ،
تو  ومشأقاته  الدقيق  طحن 
جميع  وكذلك  املماثلة  املنأجات 
الزراعية وجميع  الغذائية  املنأجات 

املواد
وتدوات لصناعة الطحن.

تشغيل مطاحن الحبوب بأنواعها 
واقأناء املواد الالزمة لذلك

يسأغل جميع العمليات الأجارية 
املالية  واروراق  والصناعية  واملالية 

والعقارية.

تو  دقيق  إلى  القمح  تحويل   ·
منأجات ثانوية تخرى.

· جميع اعما9 طحن الدقيق.
املواد  وشراء  مطحنة  تشغيل   ·

الخام و6يع املنأجات املكسرة.
مطاحن  بتشغيل  يأعلق  ما  كل 

الدقيق الصناعية
الدقيق  مطحنة  تشغيل 
وتسويق الحبوب  شراء   - الصناعية 

والبقوليات و
حفظ   - بالجملة  املاشية  علف 

وتخزين جميع الحبوب والبقوليات.
املالية  جميع   ، تعم  وبشكل 

والأجارية والصناعية واملنقولة و
العقارات املرتبطة بشكل مباشر 
املذكورة  بارنشطة  مباشر  غير  تو 

تعاله من تجل تسهيل ،
تعزيز تو تطوير نشاط الشركة..

الطريق   : االجأماعي  املقر  عنوان 
عين  الصناعي  الحي   11 كم   112
 Casablanca  22222  - السبع 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رتسما9 الشركة: 5.222.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 25.222  : بلعيد  بركات  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 25.222  : محمد  بركات  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بركات بلعيد عنوانه)ا) حي 
 22222  33 رقم   4 الزنقة   1 حداوية 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  محمد  بركات  السيد 
 22-24 رقم   1 الزنقة   1 حي حداوية 

22222 البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بركات بلعيد عنوانه)ا) حي 
 22222  33 رقم   4 الزنقة   1 حداوية 

البيضاء املغرب
عنوانه)ا)  محمد  بركات  السيد 
 22-24 رقم   1 الزنقة   1 حي حداوية 

22222 البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842257.
54I

EXPERT SERVICE CONSULTING

 EXPERT SERVICE
CONSULTING ESC

إعالن مأعدد القرارات

EXPERT SERVICE CONSULTING
شارع حفيظ ابن عبد البار رقم 127 
قيسارية االندلوس انزران الطابق 
االر�سي رقم 9 طنجة ، 92222، 

طنجة املغرب
 EXPERT SERVICE CONSULTING

ESC »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 
حفيظ ابن عبد البار رقم 127 
قيسارية اندلس انزران الطابق 
االر�سي رقم 9 - 92222 طنجة 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.125627

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 12 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: قرر السيد محمد ايوب املسير 
تقديم  للشركة  الوحيد  والشريك 
يعود  وذلك  الشركة  من  اسأقالأه 
لفائدة  حصصه  جميع  لأفويت 
السيدة كريمة اقدوري وقرر تعيين 
كريمة  السيدة  جديدة  مسيرة 

اقدوري لفترة غير محدودة.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الشريك  ايوب  محمد  السيد  قرر 
جميع  تفويت  للشركة  الوحيد 
حصصه 1222 حصة للسيدة كريمة 

اقدوري مع موافقة الطرفين.
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
تلتزم الشركة بجميع ارعما9  مايلي: 
والوثائق املأعلقة بها من خال9 توقيع 
كريمة  السيدة  الوحيدة:  املسيرة 

اقدوري.
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على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

مايلي: يؤكد املساهم الوحيد تحديث 

النظام ارسا�سي كما هو معروض.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

الذي ينص على   : و7   6 بند رقم 

مايلي: حصص وراسما9 الشركة

بند رقم 13 و 16: الذي ينص على 

مايلي: تعيين مسير جديد و الأوقيع

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   24 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 12883.

55I

AMJAD ANOUAR

M.A.D.K DE COMMERCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMJAD ANOUAR

 HAY ESSALAM BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83

SLIMANE MAROC

M.A.D.K DE COMMERCE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

البكارة املساعدة - 14222 سيدي 

سليمان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3457

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 غشت   24

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.M.A.D.K DE COMMERCE

غرض الشركة بإيجاز : الأجارة

االسأيراد و الأصدير.

دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 

سيدي   14222  - املساعدة  البكارة 

سليمان املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 422.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.622  : السيد الحلحو9 امحمد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد الفقير ادريس : 822 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 822  : خالد  الحلحو9  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 822  : احمد  الحلحو9  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحلحو9 امحمد عنوانه)ا) 

اسبانيا 14222 بلباو اسبانيا.

عنوانه)ا)  ادريس  الفقير  السيد 

سيدي   14222 الواد  اجبيرات 

سليمان املغرب.

السيد الحلحو9 خالد عنوانه)ا) 

دوار البكارة املساعدة 14222 سيدي 

سليمان املغرب.

السيد الحلحو9 احمد عنوانه)ا) 

دوار البكارة املساعدة 14222 سيدي 

سليمان املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحلحو9 امحمد عنوانه)ا) 

اسبانيا 14222 بلباو اسبانيا

السيد الحلحو9 احمد عنوانه)ا) 

دوار البكارة املساعدة 14222 سيدي 

سليمان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بسيدي سليمان بأاريخ 12 

شتنبر 2222 تحت رقم 176/2222.

56I

fudben

BAFOMAR SARL AU شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

fudben

-71شارع املسيرة الناظور، 62222، 

الناظور املغرب

 BAFOMAR SARL AU شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

العمران رقو 2681-2682 سلوان - 

62722 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.21349

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

2222 تقرر حل  29 غشت  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 BAFOMAR الشريك الوحيد شركة 

 122.222 مبلغ رتسمالها   SARL AU

اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 2681-2682 رقو  العمران  تجزئة 

املغرب  الناظور   62722  - سلوان 

وعدم  النشاط  -إيفاف   :  9 نتيجة 

املزاولة..

تجزئة  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

 - سلوان   2681-2682 العمران رقو 

62722 إقليم الناظور املغرب. 

و عين:

عنوانه)ا)  و  فقير  عمر  السيد)ة) 

الناظور   62552 العروي  الفأح  حي 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور بأاريخ 25 شتنبر 

2222 تحت رقم 4327.

57I

YOUNESS BENMOUSSA

SO FANCY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA

Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،15422

SO FANCY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي زاوية 

زنقة محمد القري وزنقة انوا9 

إقامة املنار عمارة ب املكأب رقم 2 

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

66835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   26

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 SO  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. FANCY

 / مطعم   : غرض الشركة بإيجاز 

مقعى / تنظيم الحفالت.

عنوان املقر االجأماعي : زاوية زنقة 

محمد القري وزنقة انوا9 إقامة املنار 

القنيطرة   2 رقم  املكأب  ب  عمارة 

14222 القنيطرة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : السيد الروداني سفيان 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد الروداني سفيان عنوانه)ا) 
املكرمة  مكة  القنفدة   9216 رقم 
 24211 السعودية  العر6ية  اململكة 
العر6ية  اململكة  املكرمة  مكة 

السعودية.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الروداني سفيان عنوانه)ا) 
املكرمة  مكة  القنفدة   9216 رقم 
 24211 السعودية  العر6ية  اململكة 
العر6ية  اململكة  املكرمة  مكة 

السعودية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  بالقنيطرة  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 92827.

58I

CABINET BEN MOKHTAR

MAVROSCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BEN MOKHTAR
 Centre d›Affaires NOVA

 AFRICA. 40 Rue Al Banafsaj. 1er
 Etage N°22. Vieille Montagne ،

90020، TANGER MAROC
MAVROSCO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي املنطقة 
الحرة للأصدير بطنجة القطعة 

123 الأحزئة رقم 2 - 92222 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
115289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2221 مارس   26
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MAVROSCO

بشكل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

رئي�سي جميع عمليات صنع املالبس 

و املالبس الجاهزة للأصدير في جميع 

مواد النسيج و جميع تشكالها..

املنطقة   : عنوان املقر االجأماعي 

القطعة  بطنجة  للأصدير  الحرة 

123 الأحزئة رقم 2 - 92222 طنجة 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 112.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 552  : يانيي  مارك  جون  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 : يانيي  نيكوالس  تنطوني  السيد 

552 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد جون مارك يانيي عنوانه)ا) 

هيرتس   4AYEN هاوس  هيلز  كوفلي 

بريطانبا.

يانيي  نيكوالس  تنطوني  السيد 

تنغومي  تكتي  تشيون   5-7 عنوانه)ا) 

2426 نيكوسيا قبرص.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

يانيي  نيكوالس  تنطوني  السيد 

تنغومي  تكتي  تشيون   5-7 عنوانه)ا) 

2426 نيكوسيا قبرص

السيدة تندرو كوشيري كريستيانة 

جيري   15 فينيكوندون  عنوانه)ا) 

2221 نيكوسبا قبرص

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تبريل   13 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2221 تحت رقم 241316.

59I

fudben

BIGG SARL شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fudben

-71شارع املسيرة الناظور، 62222، 

الناظور املغرب

شركة BIGG SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي تعاونية 

البحر املأوسط رقم 75 - 62222 

الناظور املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.15543

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تقرر حل  28 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رتسمالها  مبلغ   BIGG SARL شركة 

مقرها  وعنوان  درهم   92.222

املأوسط  البحر  تعاونية  اإلجأماعي 

املغرب  الناظور   62222  -  75 رقم 

وعدم  الشركة  يقاف  -إ   :  9 نتيجة 

مزاولة النشاط..

و حدد مقر الأصفية ب تعاونية 

 62222  -  75 رقم  املأوسط  البحر 

الناظور املغرب. 

و عين:

و  تزهاري  سفيان  السيد)ة) 

املأوسط  البحر  تعاونية  عنوانه)ا) 

املغرب  الناظور   62222  75 رقم 

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقأضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور بأاريخ 25 شتنبر 

2222 تحت رقم 4311.

62I

KIREKIRIN AUTOS

كيريكيرين أوطوس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KIREKIRIN AUTOS

 CENTRE COMMERCIAL AL

 RDC AL ,88-83-AALIA 01 N° 67

 ،OULFA-CASABLANCA ، 20220

الدار البيضاء املغرب

كيريكيرين توطوس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي املركز 

الأجاري العليا 1 اررقام 67/83/88 

الطابق ارر�سي ارلفة الدار البيضاء 

- 22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557643

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   26

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

كيريكيرين توطوس.

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

املركز   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 88/83/67 اررقام   1 الأجاري العليا 

الطابق ارر�سي ارلفة الدار البيضاء 

- 22222 الدار البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:



19743 الجريدة الرسميةعدد 5739 - 29 ر6يع ارو9 1444 )26 تكأو6ر 2222) 

السيدة تسماء فوزي : 122 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فوزي  تسماء  السيدة 
س  م  الخزامى  تجزئة  ليساسفة 
البيضاء  الدار   8 شقة  ب  عمارة   7

22192 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  فوزي  تسماء  السيدة 
س  م  الخزامى  تجزئة  ليساسفة 
البيضاء  الدار   8 شقة  ب  عمارة   7

22192 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842422.

61I

NEXIA FIDUCIA

 ARROW ECS SUPPORT
CENTER MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رتسما9 الشركة

 ARROW ECS Support Center
Morocco SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
لشريك وحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : نيرشور 
بارك، شور 2، بالطو 6 الدار 

البيضاء.
رقم السجل الأجاري : 364629

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم   2222 يونيو   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 
8.222.222 درهم تي من 4.222.222 
عن  درهم   12.222.222 إلى  درهم 

طريق :
الحساب  من  الديون  تحويل  ـ 
بمبلغ6.752.222  للشركاء  الجاري 

درهم ؛
بمبلغ  نقدية  مساهمة  ـ 
في  إيداعها  تم  درهم   1.252.222

الحساب البنكي للشركة.

- تعديل املادتين 6 و 7 من النظام 
ارسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 836843
مسأخلص من تجل النشر

62I

GHIZLANE DOUBLANE

NOVA CENTRAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 
السادس ، 24222، الجديدة املغرب

NOVA CENTRAL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي 32 شارع 
عقبة ابن نافع الحي املحمدي الدار 
البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.479991

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 شتنبر   22 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الأالية  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
تعما9  العقارية،  الأنمية   •
الصحي،  والصرف  والطرق  البناء 

الأجزئة واملأاجرة في مواد البناء..
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842538.
63I

CABINET BEN MOKHTAR

KRIMUTEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BEN MOKHTAR
 Centre d›Affaires NOVA

 AFRICA. 40 Rue Al Banafsaj. 1er
 Etage N°22. Vieille Montagne ،

90020، TANGER MAROC
KRIMUTEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي املنطقة 

الصناعية طريق تطوان القطعة 19 

مكرر - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

36787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2228 تبريل   22

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KRIMUTEX

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والطباعة  والنسيج  والغز9  النسيج 

والصباغة وتصنيع جميع املنسوجات 

جميع  صناعة  وكذلك  الجلدية 

وارطفا9  والنساء  للرجا9  املالبس 

وكل ما يأعلق باملالبس..

املنطقة   : عنوان املقر االجأماعي 

 19 الصناعية طريق تطوان القطعة 

مكرر - 92222 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد رشيد اكريمو : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : يانيي كريسأاكيس  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اكريمو  رشيد  السيد 

تجزئة زينة رقم 5 فيال رشيد 92222 

طنجة املغرب.

كريسأاكيس  يانيي  السيد 

جي  إن  الن  هامسأد   38 عنوانه)ا) 

4LA لندن إنجلترا.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اكريمو  رشيد  السيد 

تجزئة زينة رقم 5 فيال رشيد 92222 

طنجة املغرب

كريسأاكيس  يانيي  السيد 

جي  إن  الن  هامسأد   38 عنوانه)ا) 

4LA لندن إنجلترا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تبريل   32 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2228 تحت رقم 57626.

64I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

 RECYCLAGE TRANS GHITA

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما9 الشركة

 CABINET DE GESTION ET

RÉVISION COMPTABLE

 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park

 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc

 RECYCLAGE TRANS GHITA

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

جنان مديونة رقم 297 - 22222 

الدار البيضاء املغرب.

رفع رتسما9 الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.428619

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   2222 شتنبر   14 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 

من  تي  درهم»   1.222.222«

 1.522.222« إلى  درهم»   522.222«

تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية تو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842533.

65I
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MISAGROUP

FOUDAR
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
رفع رتسما9 الشركة

MISAGROUP
 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAFA EL MAANI 2EME

 ETG N 62 61 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

FOUDAR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 17 مكان 
باسأور الدارالبيضاء - 22122 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رتسما9 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.222617

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   2222 يونيو   29 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 
 12.222« من  تي  درهم»   92.222«
عن  درهم»   122.222« إلى  درهم» 
رفع القيمة اإلسمية لألسهم   : طريق 

املوجودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

غشت 2222 تحت رقم 833326.

66I

KAMA SERVICE

S.C.T.P.B
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة تميرة سيدي بنور 

، 24352، سيدي بنور املغرب
S.C.T.P.B شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة رقم 
2 اقامة ارميرة سيدي بنور - 24352 

سيدي بنور املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
2137

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تقرر حل  22 شتنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 122.222 رتسمالها  مبلغ   S.C.T.P.B

درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة 

 - بنور  سيدي  ارميرة  اقامة   2 رقم 

24352 سيدي بنور املغرب نتيجة 9 

: - املنافسة.

و حدد مقر الأصفية ب شقة رقم 

2 اقامة ارميرة سيدي بنور - 24352 

سيدي بنور املغرب. 

و عين:

ابن  اللطيف  عبد  السيد)ة) 

اقامة  عنوانه)ا)  و  الصحراوي 

شقة   3 طابق  ج   9 عمارة  القدس 

 22612 18 عين الشق الدارالبيضاء 

)ة)  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  بنور  بسيدي  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 187.

67I

fiduciaire abrouki khadija

THÉRAPIE PIERRE DE JAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire abrouki khadija

 bab doukkala imm habouss N°7

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

 THÉRAPIE PIERRE DE JAD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

االر�سي تجزئة حمان الفطواكي 

رقم 78 محاميد مراكش - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

129511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.THÉRAPIE PIERRE DE JAD

و  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجريب االت املساج الحراري.

الطابق   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الفطواكي  حمان  تجزئة  االر�سي 
 42222  - مراكش  محاميد   78 رقم 

مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 122  : برجي  السعدية  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة السعدية برجي عنوانه)ا) 

 2 شقة  م   35 سكن  تجزئة  م  ح 

مراكش   42222 مراكش  امرشيش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة السعدية برجي عنوانه)ا) 

 2 شقة  م   35 سكن  تجزئة  م  ح 

مراكش   42222 مراكش  امرشيش 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   25 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142262.

68I

CABINET BEN MOKHTAR

LA GRANDE MONTAGNE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BEN MOKHTAR
 Centre d›Affaires NOVA

 AFRICA. 40 Rue Al Banafsaj. 1er
 Etage N°22. Vieille Montagne ،

90020، TANGER MAROC
 LA GRANDE MONTAGNE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي 9 زنقة 

إفران جامع املقرع قاعة في الطابق 
ارو9 - 92222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.121613
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2222 تكأو6ر   23 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 LA GRANDE ذات الشريك الوحيد 
رتسمالها  مبلغ   MONTAGNE
مقرها  وعنوان  درهم   12.222
اإلجأماعي 9 زنقة إفران جامع املقرع 
 92222  - ارو9  الطابق  في  قاعة 
طنجة املغرب نتيجة 9 : الحل املبكر 

للشركة.
زنقة   9 و حدد مقر الأصفية ب 
إفران جامع املقرع قاعة في الطابق 

ارو9 - 92222 طنجة املغرب. 
و عين:

سميرة بايا و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
العثماني  الغازي  زنقة  الزوفري  حي 
املغرب  طنجة   92222  24 رقم 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   26 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258292.
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 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

توتيمو9 طنجي

OUTIMOULE TANGER 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MOHAMED EL KARRICHE

COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 

ارو9 تطوان ، 93222، تطوان 

املغرب

 OUTIMOULE توتيمو9 طنجي

TANGER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي عبد 

اللطيف زنقة 28 رقم 12 الطابق 2 

طنجة - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

132861

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : توتيمو9 

.OUTIMOULE TANGER طنجي

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة  لألغراض  اآلالت  وتصميم 

واردوات  واآلالت   ، الغيار  وقطع   ،

وتنظمة  الأحكم  وتجهزة   ، الخاصة 

 ، اآلالت  وتحسين   ،  poka-yoke

وتركيب اآلالت والقوالب الوقائية..

حي عبد   : عنوان املقر االجأماعي 
 2 الطابق   12 رقم   28 اللطيف زنقة 

طنجة - 92222 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 15.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

152 حصة   : السيد عمر الحداد 
بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحداد  عمر  السيد 
 12 رقم   28 زنقة  اللطيف  حي عبد 

92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الحداد  عمر  السيد 
 12 رقم   28 زنقة  اللطيف  حي عبد 

92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 257823.
72I

LE CLAP!

LE CLAP !
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LE CLAP!
 RESIDENCE NEJMA GH12

 ETAGE 04, N°19, SIDI
 MOUMEN, CASABLANCA. ،

22222، الدار البيضاء املغرب
! LE CLAP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 21 زنقة 

بدر الصايب حي كوتيي الدارالبيضاء 
- 22222 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.242651
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 شتنبر   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الدين  صالح  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجأماعية  حصة   82 الحلولي 
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   82 تصل 
شتنبر   28 بأاريخ  دسوقين  محمد 

.2222
 COTTU )ة)  السيد  تفويت 
حصة   GWENDOLYNE 22

اجأماعية من تصل 22 حصة لفائدة 
السيد )ة) محمد دسوقين بأاريخ 28 

شتنبر 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842299.
71I

LE CLAP!

LE CLAP !
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

LE CLAP!
 RESIDENCE NEJMA GH12

 ETAGE 04, N°19, SIDI
 MOUMEN, CASABLANCA. ،

22222، الدار البيضاء املغرب
! LE CLAP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 21 زنقة 

بدر الصايب حي كوتيي الدارالبيضاء 
- 22222 الدارالبيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.242651
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تم تعيين  28 شتنبر  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

دسوقين محمد كمسير وحيد
تبعا لقبو9 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842299.
72I

LE CLAP!

LE CLAP !
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

LE CLAP!
 RESIDENCE NEJMA GH12

 ETAGE 04, N°19, SIDI
 MOUMEN, CASABLANCA. ،

22222، الدار البيضاء املغرب
! LE CLAP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 21 زنقة 
بدر الصايب حي كوتيي الدارالبيضاء 

- 22222 الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.242651

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 28 شتنبر 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
كوتيي  حي  الصايب  بدر  زنقة   21«
22222 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 
سيدي  نجمة  »عمارة  إلى  املغرب» 
الرابع  12الطابق  ه  ج  مومن 
22222 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842299.

73I

fiduciaire abrouki khadija

ERRATEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما9 الشركة

fiduciaire abrouki khadija
 bab doukkala imm habouss N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
ERRATEL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي ازلي 

الجنوبي رقم 797 مراكش - 42222 
مراكش املغرب.

رفع رتسما9 الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.64255
الشريك  قرار  بمقأ�سى 
شتنبر   14 في  املؤرخ  الوحيد 
الشركة  رتسما9  رفع  تم   2222
درهم»   4.222.222« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم»   8.222.222« من  تي 
طريق  عن  درهم»   12.222.222«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء   :

املحددة املقدار و املسأحقة.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   27 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142169.
74I

D&C COMPANY

GEPOWER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

D&C COMPANY
الشقة رقم 23 شارع محمد الخامس 

عمارة مضران الطابق الثاني ، 
63322، بركان املغرب

GEPOWER شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الشقة 23 
شارع محمد الخامس عمارة مضران 
الطابق الثاني بركان - 63322 بركان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

8741
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GEPOWER
صيانة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتركيب وتأجير املولدات
ارعما9 الكهر6ائية والتركيبات

تعما9 مخألفة.
عنوان املقر االجأماعي : الشقة 23 
شارع محمد الخامس عمارة مضران 
بركان   63322  - الطابق الثاني بركان 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 342  : بوطيبي  ميمون  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد محمد بوطيبي : 332 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد حميد ميموني : 332 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

بوطيبي عنوانه)ا)  ميمون  السيد 
بركان   2 الرامي  حي  االمل  زنقة   34

63322 بركان املغرب.
عنوانه)ا)  بوطيبي  محمد  السيد 
بركان   2 الرامي  حي  االمل  زنقة   34

63322 بركان املغرب.
عنوانه)ا)  ميموني  حميد  السيد 
سيدس  حي   13 العمارة   29 الشقة 
الحسيمة   32222 الحسيمة  عابد 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بوطيبي عنوانه)ا)  ميمون  السيد 
بركان   2 الرامي  حي  االمل  زنقة   34

63322 بركان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   25 بأاريخ  ببركان  االبأدائية 

2222 تحت رقم 535/2222.
75I

ASMAA MEDIA GROUP

OMATI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

22 البرنو�سي البيضاء، 22222، 
البيضاء املغرب

OMATI TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

املسيرة الخضراء زنقة فجيج الرقم 
21 الشقة 2 املر�سى - . العيون 

املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.42627

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 29 شتنبر 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»تجزئة املسيرة الخضراء زنقة فجيج 
الرقم 21 الشقة 2 املر�سى - . العيون 
العمارة   23 »الفأح جه  إلى  املغرب» 
172 الرقم 17 الطابق 3 توالد تحمد 
البيضاء   .  - النواصر  بوعزة  دار 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
24 تكأو6ر  االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2222 تحت رقم 2939.
76I

YOUNESS BENMOUSSA

NEXEN BEKKAL TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،15422
NEXEN BEKKAL TRANS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي زاوية 
زنقة محمد القري وزنقة انوا9 

إقامة املنار عمارة ب املكأب رقم 2 
القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
66857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 غشت   32
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. NEXEN BEKKAL TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
او  املخألفة  االشغا9   / ارشخاص 

البناء.

عنوان املقر االجأماعي : زاوية زنقة 
محمد القري وزنقة انوا9 إقامة املنار 
القنيطرة   2 رقم  املكأب  ب  عمارة 

14222 القنيطرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : بقا9  بوغابة  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوغابة بقا9 عنوانه)ا) دوار 
عامر  بورحمة  اوالد  الكبار  الظهور 
14222 القنيطرة  السفلية القنيطرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوغابة بقا9 عنوانه)ا) دوار 
عامر  بورحمة  اوالد  الكبار  الظهور 
14222 القنيطرة  السفلية القنيطرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  بالقنيطرة  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 92845.

77I

ASMAA MEDIA GROUP

IK TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

22 البرنو�سي البيضاء، 22222، 
البيضاء املغرب

IK TRANS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

البدر العمارة 8 الطابق 3 الشقة 13 
البرنو�سي - . البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.456567
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بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 32 غشت 2222 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد IK TRANS مبلغ 
رتسمالها 32.222 درهم وعنوان 

مقرها اإلجأماعي اقامة البدر العمارة 
8 الطابق 3 الشقة 13 البرنو�سي 
- . البيضاء املغرب نتيجة 9 : عدم 

االشأغا9 .
اقامة  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
 13 3 الشقة  8 الطابق  البدر العمارة 

البرنو�سي - . البيضاء املغرب. 
و عين:

و  خالد  املطهوري  السيد)ة) 
13 مج  8 رقم  البدر عمارة  عنوانه)ا) 
املغرب  البيضاء   . البرنو�سي   11 س 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 
 3 الطابق   8 العمارة  البدر  اقامة   :

الشقة 13 البرنو�سي البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 839629.
78I

KTS CONSEIL

 AFRICA H G T M -S.A.R.L
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KTS CONSEIL
 Angle Immam Chafii et Rue My
 Hassan Premier, Jnane El Harti,
 N° 55, Complexe Commercial

 Kawkab, Guéliz، 40000،
MARRAKECH MAROC

 AFRICA H G T M -S.A.R.L AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 76 ، 
تخصيص املسار رقم 6 ، مراكش - 

42122 مراكش اململكة املغر6ية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

128525

 21 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. AFRICA H G T M -S.A.R.L AU

-تعما9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطرق والطرق الحضرية

-- صنع الورق تو الكرتون.
 76 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 

، تخصيص املسار رقم 6 ، مراكش - 

42122 مراكش اململكة املغر6ية.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : الحساني  خليل  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد خليل الحساني عنوانه)ا) 

االزدهار   12 رقم  الوازيس  تجزئة 

اململكة  مراكش   42122 مراكش 

املغر6ية.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خليل الحساني عنوانه)ا) 

االزدهار   12 رقم  الوازيس  تجزئة 

اململكة  مراكش   42122 مراكش 

املغر6ية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   29 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 138923.

79I

اعالنات الشركات

AMADIL MULTI SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

إعالن عن حل للشركة

 AMADIL MULTI SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة) في 

طور الأصفية )

وعنوان مقرها االجأماعي رقم 34 

بلوك F11 حي الداخلة تكادير. 
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

 21523

بمقأ�سى قرار صادر عن مجموعة 
تقرر   2219 15 غشت  املساهمين في 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 AMADIL MULTI SERVICES

 مبلغ رتسمالها 522222.22 درهم 

 34 رقم  االجأماعي  مقرها  وعنوان 

F11 حي الداخلة تكادير نتيجة  بلوك 

إليقاف النشاط. وحدد مقر الأصفية 

الداخلة  حي   F11 بلوك   34 رقم  ب 

منأاكي  جبران  السيد  وعين:  تكادير. 

كمصفي للشركة. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   -

بأاريخ  تكادير.  ب  الأجارية 

27/12/2219 تحت رقم 89265.

82I

RIF FACILITIES

RIF FACILITIES
إعالن مأعدد القرارات

RIF FACILITIES

 QUARTIER MESNANA

 LOTISSEMENT 4598 RDC

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

RIF FACILITIES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: حي 

مسنانة تجزئة 4598 الطابق 

االر�سي - 92222 طنجة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.129343

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   2222 12 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

قرر الشريك الوحيد للشركة السيد 

حصة   522 تفويت  زوندري  فريد 

مع  العساتي  انور  السيد  لفائدة 

موافقة الطرفين

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الشركة املسيران املشاركان  سيدير   

والسيد  فريد  ندري  و ز السيد 

محدودة  غير  لفترة  اتي  س تنورالع

وكذلك الشركة ملزمة قانوًنا بجميع 

من  بها  املأعلقة  والوثائق  ارعما9 

للمسيرين  املشترك  أوقيع  ل ا خال9 
املشاركين: السيد زوندري فريد وانور 

العساتي.

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

في  الوحيد  املساهم  يقرر   : ي مايل

 MINI MARKET« الشركة املسماة: 

الشركة  اسم  تغيير   «MODE R NE

 RIF« ذا الغرض تصبح االسم:  ه ول  ،

.«FACILITIES

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

غرض  تغيير  الوحيد  املساهم  يقرر 

إزالة   * الأالي:  النحو  على  ة  الشرك

الغذاء  السابق:  الرئي�سي  ط  ا النش

العام. * إضافة نشاط رئي�سي جديد: 

تغيير  ثم  وكذلك  ارملنيوم  ة  نجار

االنشطة الثانوية.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

الذي ينص على   : و7   6 بند رقم 

وراسما9  الشركة  حصص  ي:  ل ماي

الشركة

بند رقم 13 و 16: الذي ينص على 

و  جديد  مسيرمشارك  تعيين  ي:  ل ماي

الأوقيع

الذي ينص على   :3 و   2 بند رقم 

مايلي: تسمية و نشاط الشركة

باملحكمة  القانوني  إليداع  ا تم 

تكأو6ر   25 بأاريخ  بطنجة  ارية  ج الأ

2222 تحت رقم 12997.

81I
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PMEHORIZON CONSULTING

 ALAMI IMMIGRATION 
CONSULTANCY -SARL AU

 العلمي إيميغراسيون كونسيلطان�سي .

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PMEHORIZON CONSULTING

 RUE MESR RESIDENCE

 SOUHAILA BUREAU NR 15

 KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC

 ALAMI IMMIGRATION «

 , «CONSULTANCY -SARL AU

العلمي إيميغراسيون كونسيلطان�سي 

. شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

الحدادة , رقم 2111 , إقامة لوري 

3 مكأب »ب» 2 القنيطرة. 14222 

القنيطرة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

66845

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   26

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 ALAMI IMMIGRATION  «

 ,  «CONSULTANCY -SARL AU

العلمي إيميغراسيون كونسيلطان�سي 

غرض الشركة بإيجاز : اإلستشارة 

واملواكبة في الهجرة إلى كندا.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
إقامة لوري   ,  2111 رقم   , الحدادة 

 14222 القنيطرة.   2 »ب»  مكأب   3

القنيطرة املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

العلمي  سعد  حسناء  السيدة 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222  :

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العلمي  سعد  حسناء  السيدة 
عنوانه)ا) القنيطرة 14222 القنيطرة 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العلمي  سعد  حسناء  السيدة 
عنوانه)ا) القنيطرة 14222 القنيطرة 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  بالقنيطرة  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 3972.

82I

GHIZLANE DOUBLANE

INTENSE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 
السادس ، 24222، الجديدة املغرب

INTENSE TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار اوالد 

ساعد الدراع موالي عبد هللا - 
22222 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
19889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   19
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.INTENSE TRANS
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.TRANSPORT DE PERSONNEL
دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - اوالد ساعد الدراع موالي عبد هللا 

22222 الجديدة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
1.222 حصة   : السيد عزيز هال9 

بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عزيز هال9 عنوانه)ا) اقامة 
بن عال9 عمارة 57 الشقة 14 موالي 

عبد هللا 24222 الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزيز هال9 عنوانه)ا) اقامة 
بن عال9 عمارة 57 الشقة 14 موالي 

عبد هللا 24222 الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  بالجديدة  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 29282.
83I

LE LEGALISTE

MONTROZA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

MONTROZA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 64 شارع 
عبد هللا املديوني، الطابق ارو9، 

شقة 2 - 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557211

 28 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MONTROZA

غرض الشركة بإيجاز : اسأيراد و 

تصدير.

البيع بالجملة.

64 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

ارو9،  الطابق  املديوني،  هللا  عبد 

البيضاء  الدار   22222  -  2 شقة 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد عمار املسامله : 252 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد محمد نزار الحمواي : 752 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املسامله  عمار  السيد 

الطابق الثالث   66 ديار العالم عمارة 

 22222 بلدية تيط مليل   27 الشقة 

الدار البيضاء املغرب.

الحمواي  نزار  محمد  السيد 

عنوانه)ا) السويد - - -.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املسامله  عمار  السيد 

الطابق الثالث   66 ديار العالم عمارة 

 22222 بلدية تيط مليل   27 الشقة 

الدار البيضاء املغرب.
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الحمواي  نزار  محمد  السيد 
عنوانه)ا) السويد - - -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 839921.

84I

ASMAA MEDIA GROUP

L›INTRO COFFE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

22 البرنو�سي البيضاء، 22222، 
البيضاء املغرب

L›INTRO COFFE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 271 

الزنقة 17 شارع املقاومة الحسنية 1 
العالية - . املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
31489

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   26
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.L’INTRO COFFE
غرض الشركة بإيجاز : مقهى .

 271  : االجأماعي  املقر  عنوان 
الزنقة 17 شارع املقاومة الحسنية 1 

العالية - . املحمدية املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الناجي  مصطفى  موالي  السيد 
1.222 حصة بقيمة   : ميار االدري�سي 

122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الناجي  مصطفى  موالي  السيدة 
ميار االدري�سي عنوانه)ا) فضالة بارك 
املحمدية   .  7 الرقم   1 ايمو سكينة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الناجي  مصطفى  موالي  السيد 
ميار االدري�سي عنوانه)ا) فضالة بارك 
املحمدية   .  7 الرقم   1 ايمو سكينة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 2139.

85I

إئأمانية فيدماس

KSG GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

إئأمانية فيدماس
162 شارع مرس السلطان 
الداالبيضاء ، 22122، 

الدارالبيضاء املغرب
KSG GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي الرحمة 
ج ه 1 ار�سي عمارة 7 النواصر - 

27182 الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.57699

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تم تعيين  26 يوليوز  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) كأاني 

سعد كمسير وحيد
تبعا لقبو9 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

يوليوز 2222 تحت رقم 832673.

86I

FIDU.ECO

STE HFBH IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.ECO
172 شارع فاس اقامة نسرين 
الطابق االو9 رقم 6 طنجة ، 

92222، طنجة املغرب
STE HFBH IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي ٥ شارع 
يوسف ابن تاشفين الطابق الثاني 

شقة ٣ - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
132885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   26
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HFBH IMMOBILIER
الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
شارع   ٥  : عنوان املقر االجأماعي 
الثاني  الطابق  تاشفين  ابن  يوسف 

شقة ٣ - 92222 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
122 حصة   : السيد فكري الهاني 

بقيمة 1.222 درهم للحصة .
بقيمة   122  : السيد فكري الهاني 

1.222 درهم.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الهاني  فكري  السيد 

اقامة الأنمية ١٢ الطابق ٣ رقم ٦٠ 

92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الهاني  فكري  السيد 

اقامة الأنمية ١٢ الطابق ٣ رقم ٦٠ 

92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 257844.

87I

cherkaouaudit

N IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cherkaouaudit

 bd moulay youssef résidence

 yassine 2 1er etage ، 90010،

tanger maroc

N IMMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

يوسف إبن تاشفين إقامة الشاوية 

زنقة شهيد رضا الطابق 4 رقم 21 - 

92222 طنجة اململكة املغر6ية 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

132827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   24

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 N  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.IMMO
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تشغا9   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء وتشغا9 مخألفة .

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الشاوية  إقامة  تاشفين  إبن  يوسف 
 -  21 4 رقم  زنقة شهيد رضا الطابق 

92222 طنجة اململكة املغر6ية .
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   122  : بيه  العربي  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد العربي بيه عنوانه)ا) طنجة 

92222 طنجة اململكة املغر6ية .
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بيه  العربي  السيد 
طنجة 92222 طنجة اململكة املغر6ية 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   27 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 257753.
88I

STE FIACCOF 

SOCIETE LASANEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
societe lasanel شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 13 تجزئة 
عطيف عين عمير طابق 1 اقامة 4 

فاس - 32222 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.64247

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 غشت   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة) وليد عبد الاله  تفويت السيد 
حصة اجأماعية من   222 االدري�سي 

تصل 1.222 حصة لفائدة السيد )ة) 
14 شتنبر  عبد العالي الصغير بأاريخ 

.2222
)ة) وليد عبد الاله  تفويت السيد 
حصة اجأماعية من   122 االدري�سي 
السيد  لفائدة  حصة   1.222 تصل 
شتنبر   14 بأاريخ  القلوبي  جواد  )ة) 

.2222
)ة) وليد عبد الاله  تفويت السيد 
حصة اجأماعية من   322 االدري�سي 
تصل 1.222 حصة لفائدة السيد )ة) 
شتنبر   14 بأاريخ  االنصاري  املهدي 

.2222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
تكأو6ر   25 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4291.

89I

STE FIACCOF 

 STE AMICALE DES
TRAVAUX DE POINTE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رتسما9 الشركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 62 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc
 ste amicale des travaux
مسؤولية  ذات  شركة   de pointe

محدودة ذات الشريك الوحيد
اقامة  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 
حي عبد الكريم   1 مرينا رقم  فضاء 
 - فاس   8 64 طابق  بن جلون مكأب 

3222 فاس املغرب .
رفع رتسما9 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.72665

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم   2222 شتنبر   29 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 
من  تي  درهم»   762.222« قدره 
»1.222.222 درهم» إلى »1.762.222 
تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية تو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   25 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4289.

92I

STE FIACCOF 

STE DISTANCE CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE DISTANCE CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة ه 
17 محل رقم 1 تجزئة االندلوسية 
عين الشقف فاس - 32222 فاس 

املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.5227

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   2222 شتنبر   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الحيوني  علي  )ة)  السيد  تفويت 
تصل  من  اجأماعية  حصة   522
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.222
شتنبر   28 بأاريخ  الحيوني  عدنان 

.2222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
تكأو6ر   23 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4253.

91I

STE FIACCOF 

STE DISTANCE CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE DISTANCE CAR

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجأماعي اقامة ه 
17 محل رقم 1 تجزئة االندلوسة 
عين شقف فاس - 32222 فاس .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.71295

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 27 شتنبر 2222 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   23 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4253.
92I

STE FIACCOF 

STE SEDLK ALAMI CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE SEDLK ALAMI CAR شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي طريق 
صفرو تجزئة املامونية رقم 122-
123 فاس - 32222 فاس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.59321
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
2222 تم تعيين  21 شتنبر  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) صالح 

الدين الخروف كمسير وحيد
تبعا لقبو9 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   23 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 3913.
93I
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CABINET AEQ

اكتشنجز اند كمينيكشين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

CABINET AEQ
 BD Abdelmoumen,57

 Immeuble Al Hadi B9 ، 20042،
CASABLANCA MAROC

اكتشنجز اند كمينيكشين شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
البيروني اقامة دار السالم بوركون - 

22242 الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.98645

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 18 غشت 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
السالم  دار  اقامة  البيروني  »تجزئة 
الدارالبيضاء   22242  - بوركون 
املغرب» إلى »13 شارع سيدي محمد 
 22242  -  23 شقة  عبدهللا  بن 

الدارالبيضاء املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 839612.
94I

CABINET AEQ

نورث افركا جوبس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET AEQ
 BD Abdelmoumen,57

 Immeuble Al Hadi B9 ، 20042،
CASABLANCA MAROC

نورث افركا جوبس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي زاوية شارع 
عبداملومن و زنقة سمية - 22122 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.175963

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تقرر حل  21 شتنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رتسمالها  مبلغ  جوبس  افركا  نورث 

مقرها  وعنوان  درهم   222.222

و  زاوية شارع عبداملومن  اإلجأماعي 
الدارالبيضاء   22122  - زنقة سمية 

املغرب نتيجة 9 : االزمة االقأصادية.

زاوية  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

 - سمية  زنقة  و  عبداملومن  شارع 

22122 الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:
صالح  حيضر  ر6يع  السيد)ة) 

عطايا و عنوانه)ا) بولو هومز فيال 55 
,675 الهيبة 2 522245 دبي االمارات 

العر6ية كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

غشت 2222 تحت رقم 835414.
95I

CABINET AEQ

وي فيفو تلكمينكسيون مروك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

CABINET AEQ
 BD Abdelmoumen,57

 Immeuble Al Hadi B9 ، 20042،
CASABLANCA MAROC

وي فيفو تلكمينكسيون مروك 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 4 زنقة 
البايدة الطابق 2 شقة 2 - 22362 

الدارالبيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.423155

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تم تعيين  25 يوليوز  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
يوكوانك لي كمسير وحيد تبعا لقبو9 

اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

غشت 2222 تحت رقم 833188.
96I

CABINET AEQ

وي فيفو تلكمينكسيون مروك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET AEQ
 BD Abdelmoumen,57

 Immeuble Al Hadi B9 ، 20042،
CASABLANCA MAROC

وي فيفو تلكمينكسيون مروك 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 4 زنقة 
البليدة الطابق 2 شقة 4 - 22362 

الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.423155

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 يوليوز   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) وو جي 1 حصة 
1 حصة لفائدة  اجأماعية من تصل 
 25 بأاريخ  يوكوانك  لي  )ة)  السيد 

يوليوز 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 23 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

غشت 2222 تحت رقم 833188.
97I

y.o.r.comptabilite

STE AKOMPRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC
STE AKOMPRO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي اوالد 

الطيب العليا اوالد الطيب - 32223 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

74259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AKOMPRO

غرض الشركة بإيجاز : -مقاو9 في 

الخدمات املعلوماتية.

.

اوالد   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 32223  - الطيب العليا اوالد الطيب 

فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد شليح حاتم : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حاتم  شليح  السيد 

دوار اوالد الطيب العليا اوالد الطيب 

32223 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حاتم  شليح  السيد 

دوار اوالد الطيب العليا اوالد الطيب 

32223 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   24 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4276/22.

98I
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Fiduciaire Place Des Nations Sarl

MGT RENT CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Fiduciaire Place Des Nations

Sarl

 Rue Abou Bakr Razi Res Ibrahim

 1er Etage n° 16 ، 90000، tanger

MAROC

MGT RENT CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

النصر زنقة 15 رقم 26 - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

131251

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   13

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 MGT  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.RENT CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 92222  -  26 رقم   15 زنقة  النصر 

طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : القربي  جليلة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  القربي  جليلة  السيدة 

شارع املصلى عمارة 24 طابق 2 شقة 

4 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  القربي  جليلة  السيدة 

شارع املصلى عمارة 24 طابق 2 شقة 

4 92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   25 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 11237.

99I

 مكأب ادير ازاكا موثق بطنجة

KHOULOUD PUB SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكأب ادير ازاكا موثق بطنجة
رقم 111 شارع ولي العهد عمارة 

الشمس طابق 4 شقة 14 ، 92222، 

طنجة املغرب

 KHOULOUD PUB SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي طريق 12 

تجزئة املجد بقعة رقم 275 طنجة - 

92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.48233

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 شتنبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ابراهيم خلود  )ة)  تفويت السيد 

 52 تصل  من  اجأماعية  حصة   52

)ة) عبد العزيز  حصة لفائدة السيد 

ابوزيد بأاريخ 21 شتنبر 2222.

تفويت السيد )ة) مريم الخرفوش 

 52 تصل  من  اجأماعية  حصة   52

)ة) عبد العزيز  حصة لفائدة السيد 

ابوزيد بأاريخ 21 شتنبر 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتنبر   32 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 257896.

122I

STE FIACCOF 

 STE CARREAUX
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

 STE CARREAUX
CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 11 حي 
3 بلوك 2 حي سيدي بودهر مرجة 

فاس - 32222 فاس املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.62835

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 25 تكأو6ر 2222 تقرر حل 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة
 CARREAUX CONSTRUCTION
درهم   122.222 رتسمالها  مبلغ 
 11 رقم  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 
حي 3 بلوك 2 حي سيدي بودهر مرجة 
فاس - 32222 فاس املغرب نتيجة 9 
: لعدم تحقيق اهداف الشركة تراكم 

الخسائر .
 11 و حدد مقر الأصفية ب رقم 
حي 3 بلوك 2 حي سيدي بودهر مرجة 

فاس - 32222 فاس املغرب . 
و عين:

و  االودي  رضوان  السيد)ة) 
 3 بلوك   9 زنقة   2 رقم  عنوانه)ا) 
فاس   32222 فاس  بوضهر  سيدي 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   27 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4131.

121I

STE FIACCOF 

 MAROCAINE DE PAPIER
HYGIENIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
 MAROCAINE DE PAPIER
HYGIENIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 262 

تجزئة النماء طابق 1 بنسودة فاس - 
32222 فاس املغرب .

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.57633
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 يونيو   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) الحسين صريح 
تصل  من  اجأماعية  حصة   922
3.795 حصة لفائدة السيد )ة) احمد 
يونيو   24 بأاريخ  املرنب�سي  النمري 

.2222
تفويت السيد )ة) الحسين صريح 
تصل  من  اجأماعية  حصة   2.875
اليا  )ة)  3.795 حصة لفائدة السيد 
يونيو   24 بأاريخ  املرنب�سي  النمري 

.2222
غثمان اخياط  )ة)  تفويت السيد 
تصل  من  اجأماعية  حصة   1.955
3.795 حصة لفائدة السيد )ة) احمد 
يونيو   24 بأاريخ  املرنب�سي  النمري 

.2222
غثمان اخياط  )ة)  تفويت السيد 
تصل  من  اجأماعية  حصة   1.842
3.795 حصة لفائدة السيد )ة) مراد 
يونيو   24 بأاريخ  املرنب�سي  النمري 

.2222
االزهار ابراهيم  )ة)  تفويت السيد 
تصل  من  اجأماعية  حصة   3.912
3.912 حصة لفائدة السيد )ة) مراد 
يونيو   24 بأاريخ  املرنب�سي  النمري 

.2222
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
تكأو6ر   27 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4125.
122I

STE FIACCOF 

 MAROCAIN DE PAPIER
HYGIENIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

 MAROCAIN DE PAPIER
HYGIENIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 262 
تجزئة النماء طابق 1 بنسودة - 

3222 فاس املغرب .
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.57633

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم تعيين   2222 يونيو   21 املؤرخ في 
مراد  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

النمري املرني�سي كمسير وحيد
تبعا لقبو9 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   27 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4125.
123I

STE FIACCOF 

 MAROCAIN DE PAPIER
HYGIENIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجأماعي للشركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

 MAROCAIN DE PAPIER
HYGIENIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي املحلين 

الأجاري الكائن بدوار الفنيدق توالد 
الطيب فاس. 256- تجزئة منظر 
جميل محل رقم 1 طريق صفرو - 

3222 فاس املغرب .
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.57633

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تم تحويل  21 يونيو  املؤرخ في 
للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
بدوار  الكائن  الأجاري  »املحلين  من 
 -256 فاس.  الطيب  توالد  الفنيدق 
تجزئة منظر جميل محل رقم 1 طريق 
إلى   « املغرب  فاس   3222  - صفرو 
بنسودة   1 »262 تجزئة النماء طابق 

فاس - 32222 فاس املغرب ».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   27 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4125.

124I

STE FIACCOF 

ste yes you fer
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
ste yes you fer شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 62 
تجزئة فاطمة الزهراء حي الوفاق - 

32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
74299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 ste yes : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

. you fer
تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تو  اآللية  بالعمليات  اللحام  ورشة 

الكهر6ائية
مقاو9 نجارة من الفوالذ الذي ال 

يصدت. 
مقاو9 تعما9 مأنوعة..

 62 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 
 - الوفاق  حي  الزهراء  فاطمة  تجزئة 

32222 فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : هشام  مثقف  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  هشام  مثقف  السيد 
حي  الزهراء  فاطمة  تجزئة   62 رقم 

الوفاق 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  هشام  مثقف  السيد 
حي  الزهراء  فاطمة  تجزئة   62 رقم 

الوفاق 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   27 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4129.
125I

YOUNESS BENMOUSSA

ZEMMOUR POOLS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،15422
ZEMMOUR POOLS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار اوالد 
مو�سى ايت بويحيى الحجامة تيفلت 

15422 تيفلت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1361

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. ZEMMOUR POOLS
االشغا9   : غرض الشركة بإيجاز 
تحواض  تجهيز  البناء/  او  املخألفة 

السباحة / املعرش والحدائق.
عنوان املقر االجأماعي : دوار اوالد 
مو�سى ايت بويحيى الحجامة تيفلت 

15422 تيفلت املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : محمد  احساين  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احساين محمد عنوانه)ا) 
امل 5 رقم 1415 املسيرة حيم الر6اط 

12222 الر6اط املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احساين محمد عنوانه)ا) 
امل 5 رقم 1415 املسيرة حيم الر6اط 

12222 الر6اط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   11 االبأدائية بتيفلت بأاريخ 

2222 تحت رقم 495.

126I
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YOUNESS BENMOUSSA

TAYSIR CONSULTING
إعالن مأعدد القرارات

YOUNESS BENMOUSSA

Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،15422

TAYSIR CONSULTING »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: عمارة رقم 

261 الطابق الثاني زنقة بئر انزران 

حي السالم تيفلت 15422 تيفلت 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.1219

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   2222 25 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  اجأماعية  حصة   1222 تفويت 

السيد محمد عزوزي 522 

السيد  لفائدة  اجأماعية  حصة 

مسعاد سعيد و522حصة اجأماعية 

لفائدة السيد سالوي رشيد 

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة  من: 

ذات  شركة  إلى:  حيد  و  بشريك 

مسؤولية محدودة

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

من:  اإلجأماعي  الهدف  تغيير  مايلي: 

تجارة  إلى:  اإلدارية  االستشارات 

االشغا9 املخألفة   / معدات املكاتب 

او البناء

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

إقالة السيد محمد عزوزي و تعيين 

جديد  مسير  سعيد  مسعاد  السيد 

للشركة مع جميع الصالحيات

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تعديل النظام ارسا�سي ومالئمأه

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

على  ينص  الذي   :21 رقم  بند 
مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة  من: 
ذات  شركة  إلى:  حيد  و  بشريك 

مسؤولية محدودة
على  ينص  الذي   :23 رقم  بند 
تجارة   : اإلجأماعي  الهدف  مايلي: 
االشغا9 املخألفة   / معدات املكاتب 

او البناء
على  ينص  الذي   :27 رقم  بند 
السيد  املا9:  رتس  تخصيص  مايلي: 
مسعاد سعيد 522 حصة اجأماعية 
حصة   522 رشيد  سالوي  السيد  و 

اجأماعية
على  ينص  الذي   :28 رقم  بند 
السيد  املا9:  راس  مساهمة  مايلي: 
درهم نقدا و   52222 مسعاد سعيد 
درهم   52222 رشيد  السيد سالوي 

نقدا
على  ينص  الذي   :21 رقم  بند 
مايلي: املسير االداري للشركة : السيد 

مسعاد سعيد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   11 االبأدائية بتيفلت بأاريخ 

2222 تحت رقم 494.
127I

BOUYA CONSULTIN 2

w alyane consulting
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BOUYA CONSULTIN 2
 AV MLY ABDELLAH ETG 2 33
NO 26، 90000، TANGER maroc
w alyane consulting شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 183 شارع 
والي العهد بين طابقين بلوك 1 رقم 
 AV MLY ABDELLAH ETG 33 65

NO 22 90000 2 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.98223

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 يناير   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ايت  حسن  )ة)  السيد  تفويت 
بلعيد 52 حصة اجأماعية من تصل 
122 حصة لفائدة السيد )ة) محمد 
يناير   22 بأاريخ  بلعيد  ايت  تمين 

.2222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   18 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 251136.
128I

COMPTA PLUS

 INSTITUT PRIVE
 DU TECHNOLOGIE

 ALLEMANDS ET
PARAMEDICALE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTA PLUS
 BD MOHAMED V 2° ETAGE 319
، 23000، BENI MELLAL MAROC

 INSTITUT PRIVE DU
 TECHNOLOGIE ALLEMANDS
ET PARAMEDICALE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 91 
زنقة رقم 1 الطابق ارو9 الحي 
العصري بني مال9 - 23222 بني 

مال9 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
13249

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   18
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 INSTITUT PRIVE DU  :
 TECHNOLOGIE ALLEMANDS

.ET PARAMEDICALE
معهد   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

للأكوين املنهي الخاص
- منعش عقاري
- مجزت اررا�سي.

رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الحي  ارو9  الطابق   1 رقم  زنقة   91
العصري بني مال9 - 23222 بني مال9 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
مجيد  الحسن  موالي  السيد 
 122 بقيمة  حصة   1.222  : علوي 

درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
مجيد  الحسن  موالي  السيد 
12زنقة إبن بطوطة  علوي عنوانه)ا) 
 52222 الراشدية  ارحمر  الواد  حي 

الراشدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
مجيد  الحسن  موالي  السيد 
12زنقة إبن بطوطة  علوي عنوانه)ا) 
 52222 الراشدية  ارحمر  الواد  حي 

الراشدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  مال9  ببني  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 977.
129I

cherkaouaudit

SONORBOIS
إعالن مأعدد القرارات

cherkaouaudit
 bd moulay youssef résidence
 yassine 2 1er etage ، 90010،

tanger maroc
SONORBOIS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: تجزتة 

وهابي و زموري زنقة الداخلة رقم 12 
- - طنجة اململكة املغر6ية.
»إعالن مأعدد القرارات»
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رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.22853

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
2222 تم اتخاذ  26 غشت  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
فاطمة  السيدة  حصص  تفويت 
 22/28/2222 يوم  املأوفاة  الغوش 

لفائدة زوجها وابنائها.
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
تفويت حصص السيد تحمد  مايلي: 

البردوني لفائدة ابنائه
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
قبو9 إسأقالة السيد تحمد البردوني 

كمسير للشركة 
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
البردوني  عبدالحفيظ  السيد  تعيين 
كمسيرين  البردوني  محمد  السيد  و 

للشركة 
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون ارسا�سي للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
بند رقم 15-6-7: الذي ينص على 
إسأقالة  و  حصص  تفويت  مايلي: 
تحيين  مع  مسيرين  وتعيين  مسير 

القانون ارسا�سي للشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 257779.
112I

cabinetا

MANZIL ELECTRIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

cabinetا
شار الوجدة قيسرية الوحدة الطابق 

االو9 رقم 5 تطوان ، 99322، 
تطوان املغرب

MANZIL ELECTRIQUE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي بني 
معدان اقامة عين السعد 3 بلوك 

C عمارة 1 الطابق 4 الشقة رقم 

12 كويلمة تطوان تطوان 93222 

تطوان املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.25671

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر   2222 شتنبر   23 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 MANZIL الوحيد  الشريك  ذات 

رتسمالها  مبلغ   ELECTRIQUE

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

اإلجأماعي حي بني معدان اقامة عين 

 4 1 الطابق  C عمارة  3 بلوك  السعد 

الشقة رقم 12 كويلمة تطوان تطوان 

 :  9 نتيجة  املغرب  تطوان   93222

مند  خسارة  الى  تدت  التي  املنافسة 

بداية نشاطنا الى وقأنا هدا .

و حدد مقر الأصفية ب حي بني 

بلوك   3 السعد  عين  اقامة  معدان 

 12 4 الشقة رقم  1 الطابق  C عمارة 

كويلمة تطوان تطوان 93222 تطوان 

املغرب. 

و عين:

و  العالمي  محمد  السيد)ة) 

حي بني معدان اقامة عين  عنوانه)ا) 

الطابق   1 عمارة   C بلوك   3 السعد 

تطوان  كويلمة   12 رقم  الشقة   4

)ة)  تطوان املغرب كمصفي   93222

للشركة.

الحدود  اإلقأضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   24 االبأدائية بأطوان بأاريخ 

2222 تحت رقم 2768.

111I

GHAZIR COMPTA PRO

SUAVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GHAZIR COMPTA PRO
 IMM LES PALMIERS 114

 SECTEUR 004151 3E ETAGE
 APPRT N°14 AV ABDELKARIM

 EL KHATTABI GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

SUAVE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي املأجر 
رقم 1 املوجود في الطابق ارر�سي 
)مع الطابق السفلي) اقامة مبرور 

فاطنة رقم 53 طريق اسفي - 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
128749

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 غشت   25
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SUAVE
ممون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومنضم الحفالت واالحدات .
املأجر   : االجأماعي  املقر  عنوان 
ارر�سي  الطابق  في  املوجود   1 رقم 
مبرور  اقامة  السفلي)  الطابق  )مع 
فاطنة رقم 53 طريق اسفي - 42222 

مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
322 حصة   : السيد هشام ناجز 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 722  : الدهايبي  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ناجز  هشام  السيد 
تجزئة السباعية زنقة االنصاف رقم 

98 42222 مراكش املغرب.
السيد يوسف الدهايبي عنوانه)ا) 
 9 رقم  فضيلة  االصمدي  اقامة 

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف الدهايبي عنوانه)ا) 
 9 رقم  فضيلة  االصمدي  اقامة 

42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 139222.

112I

cabinetا

DISQUE TETOUAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

cabinetا
شار الوجدة قيسرية الوحدة الطابق 

االو9 رقم 5 تطوان ، 99322، 
تطوان املغرب

DISQUE TETOUAN شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي تامودة 

رقم 421 تطوان تطوان 93222 
تطوان املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.23527
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تقرر حل  27 شتنبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
DISQUE TETOUAN مبلغ رتسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
 421 رقم  تامودة  حي  اإلجأماعي 
تطوان تطوان 93222 تطوان املغرب 
الى  ادت  التي  املنافسة   :  9 نتيجة 
الخسارة مند بداية نشاطنا الى وقأنا 

هدا .
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و حدد مقر الأصفية ب حي تامودة 
 93222 تطوان  تطوان   421 رقم 

تطوان املغرب. 

و عين:

انوار كما9 االدري�سي و  السيد)ة) 

النسيم  شارع  احريق  حي  عنوانه)ا) 
زنقة 11 رقم 18 مرتيل 93152 مرتيل 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 االبأدائية بأطوان بأاريخ 

2222 تحت رقم 2543.

113I

MAFACO

الشركة التجارية الفحمية 
CCCM والبحرية
شركة املساهمة

مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

CCCM

 boulevard Président Félix ,24

 Houphouët Boigny، 20000،

Casablanca Maroc

الشركة الأجارية الفحمية والبحرية 

CCCM »شركة املساهمة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 24، شارع 

الرئيس فليكس هوفويت بوانيي - - 

الدار البيضاء املغرب.

»مالءمة النظام ارسا�سي للشركة»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

2.615 الدار البيضاء.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 16 يونيو 2222

ارسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
رقم  للشركة مع مقأضيات القانون: 

املعد9 واملأمم للقانون رقم   19-20

95-17 املأعلق بشركات املساهمة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 27 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 839221.

114I

PUSH CENTER

FIDU.PRO CONSULTING
إعالن مأعدد القرارات

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
 FIDU.PRO CONSULTING

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: زاوية اميل 
زوال زنقة روتيل الطابق 11 الرقم 
29 الدار البيضاء الدار البيضاء 
22222 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.248225
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
2222 تم اتخاذ  23 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
قرار رقم -: الذي ينص على مايلي: 
اإلسأثنائي  العام  الجمع  بمقأ�سى 
2222 تم تقرير  23 يوليوز  املؤرخ في 
تعيين السيد عدنان اليماني و السيد 
مشتركين  كمدراء  اسماعيلي  محمد 

للشركة لفترة غير محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
بند رقم -: الذي ينص على مايلي: -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 748487.
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AA CONSULTING S.A.R.L

HF. REL INVESTMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AA CONSULTING S.A.R.L
14 ، شارع باريس الطابق الثاني رقم 
22 ، 22222، الدار البيضاء املغرب
HF. REL INVESTMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

مرت�سى رقم 7 الطابق الخامس رقم 
22 - 22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 غشت   22

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 HF.  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.REL INVESTMENT

مسير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات.

زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الطابق الخامس رقم   7 مرت�سى رقم 

22 - 22222 الدار البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   5  : السيدة مريم خالص 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 Prosper GERLICHER : السيد 

95 حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 Prosper GERLICHER السيد 

 Quai aulagnier 92622 3 (عنوانه)ا

تسنيير فرنسا.

عنوانه)ا)  خالص  مريم  السيدة 

 23 1 رقم  تجزئة موالي التهامي زنقة 

ارولفة 22222 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 Prosper GERLICHER السيد 

 Quai aulagnier 92622 3 (عنوانه)ا

تسنيير فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842344.

116I

الهدى لالستشارة ش م م

STE KAHROMAE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

الهدى لالستشارة ش م م
رقم 71 شقة 9 شارع الزرقطوني 

املدينة الجديدة فاس ، 32222، 

فاس املغرب

STE KAHROMAE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 11 
زنقة 1 حي املصلى عين قادوس - 

32292 فاس املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.34851

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

2222 تقرر حل  32 شتنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 STE KAHROMAE الشريك الوحيد 

درهم   322.222 رتسمالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 11 زنقة 

 32292  - حي املصلى عين قادوس   1

الأوقف عن   : فاس املغرب نتيجة 9 

مزاولة النشاط االجأماعي..

 11 و حدد مقر الأصفية ب رقم 
 - قادوس  عين  املصلى  حي   1 زنقة 

32292 فاس املغرب. 

و عين:
السيد)ة) رشيد اعكور و عنوانه)ا) 

بنسودة  سكن  سطار  تجزئة  526ت 

)ة)  كمصفي  املغرب  فاس   32222

للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   26 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4298.
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FIDUCIAIRE AMALOU

STILLE TRAV SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMALOU

 HAY JAMILA 3 RUE 6 N 50

 C/J 1ér ETAGE ، 20400،

CASABLANCA MAROC

STILLE TRAV SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثالث الشقة 

رقم 6 - 22422 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STILLE : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.TRAV SERVICE

تسويق   •  : غرض الشركة بإيجاز 

والسلع  املادية  املنأجات  جميع 

املأنوعة

وتجميع  وتصنيع  تمثيل   •

الكهر6ائية  املعدات  جميع  وتسويق 

دراسة  تي  وكذلك  واإللكترونية 

توريد وإنأاج  ونصائح وتقدير بشأن: 

الفئة  الكهر6ائية:  املعدات  وتركيب 

نقل الطاقة  ارولى والثانية والثالثة: 

محطات   ، عالية   ، والأوصيالت 

محوالت الجهد املأوسط   واملنخفض 

املنزلية  و الصناعية  الكهر6اء   ،

واإلدارية ، واإلنارة العامة ، والطاقات 

املأجددة ، وما إلى ذلك ، واإلمدادات 

، وإنأاج وتركيب املعدات اإللكترونية 

 ، واالتصاالت   ، الصوت  وتنظمة   ،

واللوائح ، وارتمأة ، إلخ.

وصيانة  ة  الفني املساعدة   •
من  املذكورة  ت  اإلمدادا وصيانة 
املعدات والتركيبات وكذلك الأدريب 
خدام وتشغيل املواد  الفني على اسأ

املذكورة.
تركيب  العامة  الكهر6اء  شركة   •
في  ارعطا9  واكتشاف  صيانة 
الصناعية  الكهر6ائية  التركيبات 
ولألفراد الأجارة في جميع املسألزمات 
تدمج  التي  الكهر6ائية  ارجهزة  تو 
واللحام  ارنابيب  الكهر6ائية  الدوائر 

وصياغة ارقفا9
• املقاو9 العام تو الخاص رعما9 
وحساب  الشخ�سي  لحسابه  البناء 

الغير.
 ، والبناء   ، جميع تعما9 البناء   •
والطالء   ، وتعما9 الحفر   ، والجص 
والقطران   ، والدرفلة   ، وارنابيب   ،
ارعما9  جميع  وعموًما  والرصف   ،

الأجارية وتعما9 الهندسة املدنية.
املشاركة في املناقصات العامة   •

والخاصة
الأقديم املباشر وغير املباشر   •  •
طلبات  تو   ، املسابقات  لجميع 
العامة  ارسواق  تو   ، العطاءات 
تو  املشروع  دراسة  تو   ، والخاصة 
إما  الأجاري  تو  الصناعي  اإلنجاز 
بالأضامن  تو  الخاص  بالتزامها 

املشترك مع الشركات ارخرى ،
املعامالت  جميع   ، تعم  وبشكل 
الأجارية والصناعية واروراق املالية 
لحساب  تأم  التي  واملالية  والعقارية 
تأعلق  والتي   ، الحصري  الشركة 
بغرض  مباشر  غير  تو  مباشر  بشكل 
الشركة تو التي من املحأمل تن تعزز 

. تطويرها. 
46 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 
الشقة  الثالث  الطابق  الزرقطوني 
رقم 6 - 22422 الدارالبيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 522  : فأح  ابو  عبدهللا  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : نشاط  محجوب  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبدهللا ابو فأح عنوانه)ا) 
نور  اقامة  نسيب  فدان  تجزئة 
 22422 س م   4 رقم   8 سيتي عمارة 

الدارالبيضاء املغرب.
السيد محجوب نشاط عنوانه)ا) 
 22422  11 رقم   1 عين الشق زنقة 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدهللا ابو فأح عنوانه)ا) 
نور  اقامة  نسيب  فدان  تجزئة 
 22422 س م   4 رقم   8 سيتي عمارة 

الدارالبيضاء املغرب
السيد محجوب نشاط عنوانه)ا) 
 22422  11 رقم   1 عين الشق زنقة 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842843.
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FIDUCIAIRE BAMMOU

RIO DE LAVIDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
RIO DE LAVIDA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
االسأقال9 و شارع املرسة اقامة لبرال 
ت مكأب رقم 28 - 14222 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
66665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 RIO  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DE LAVIDA

غرض الشركة بإيجاز : -مقاولة في 

اعما9 البناء املأنوعة.

-مقاولة في نقل السلع.

-الأاجر او الوسيط في االسأيراد و 

الأصدير..

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

االسأقال9 و شارع املرسة اقامة لبرال 

القنيطرة   14222  -  28 ت مكأب رقم 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : كلس  الدين  عز  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عز الدين كلس عنوانه)ا) 

الرقم 3467 قطاع 24 قصبة مهدية 

14222 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عز الدين كلس عنوانه)ا) 

الرقم 3467 قطاع 24 قصبة مهدية 

14222 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  بالقنيطرة  االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 3747.
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AR EXPERTISE

V COMPANY MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AR EXPERTISE

219، تقاطع شارع الزرقطوني 

وشارع إبراهيم الروداني ، 22222، 

MAROC الدار البيضاء

V COMPANY MOROCCO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 332،شارع 

إبراهيم الروداني ،إقامة الريحان 

،الطابق5 رقم 21 حي معاريف الدار 

البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

558211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   25

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 V  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.COMPANY MOROCCO

نشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شركة هولدينغ.

 : االجأماعي  املقر  عنوان 

،إقامة  332،شارع إبراهيم الروداني 
حي   21 رقم  ،الطابق5  الريحان 

معاريف الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

V COMPANY L.L.C- الشركة 

FZ : 1.000 حصة بقيمة 122 درهم 

للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 V COMPANY L.L.C-FZ الشركة
عنوانه)ا) مركز ارعما9 1 الطابق م، 
فندق امليدان، ند الشبا دبي 99247 

دبي اإلمارات.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد تحمد بن صالح بن تحمد 
العر6ية  اململكة  عنوانه)ا)  الحريبي 
اململكة  الرياض   12211 السعودية 

العر6ية السعودية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842927.
122I

chrono services

ابراج لينا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

chrono services
45 زنقة عقبة بن نافع برشيد، 

26122، برشيد املغرب
ابراج لينا شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 13 
شارع محمد الخامس الطابق 3 يسار 
تجزئة اليسر برشيد - 26122 برشيد 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
17285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   27
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
ابراج   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

لينا.
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

عنوان املقر االجأماعي : الرقم 13 
شارع محمد الخامس الطابق 3 يسار 
تجزئة اليسر برشيد - 26122 برشيد 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد لحلو احمد : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  احمد  لحلو  السيد 
 26122 زنقة سوسة حي نعيمة   52

برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  احمد  لحلو  السيد 
 26122 زنقة سوسة حي نعيمة   52

برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   26 بأاريخ  ببرشيد  االبأدائية 

2222 تحت رقم 972.
121I

omri compta sarl au

STE OTRA TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc
STE OTRA TRANS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رفم 1721 
اقامة فنيزة مكأب رقم 25 تجزئة 
املغرب الجديد العرائش - 92222 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6919
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 ماي   22
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.OTRA TRANS SARL

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع نيابة عن اآلخرين
رجا9 ارعما9 نقل البضائع نيابة 

عن اآلخرين )ارمأعة غير املصحو6ة) ؛

االسأيراد والأصدير

نقل البريد السريع املحلي والدولي

تشغيل جميع خدمات املراسلة

االسأيراد والأصدير

الأجارة

مقاو9 تعما9 مخألفة

نقل الناس واملسافرين

اسأغال9 رخص وتصاريح تي نوع 

من تنواع النقل

النقل املبرد

نقل ارمأعة للغير

شحن وتحميل ارمأعة والبضائع 

غير املصحو6ة

املساعدة  الخدمات  جميع 

املأعلقة بالنقل ،

البناء  مواد  جميع  و6يع  تصنيع 

وجميع املنأجات الخرسانية..
رفم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 25 رقم  مكأب  فنيزة  اقامة   1721

 - العرائش  الجديد  املغرب  تجزئة 

92222 العرائش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 522  : الخالدي  عأمان  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد رشيد الكركار : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عأمان الخالدي عنوانه)ا) 

شارع موالي علي بوغالب رقم دار 15 

92222 العرائش املغرب.
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عنوانه)ا)  الكركار  رشيد  السيد 
 92222 4 مجمع االميرة اقامة ا رقم 

العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عأمان الخالدي عنوانه)ا) 
شارع موالي علي بوغالب رقم دار 15 

92222 العرائش املغرب
عنوانه)ا)  الكركار  رشيد  السيد 
 92222 4 مجمع االميرة اقامة ا رقم 

العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالعرائش بأاريخ 21 يونيو 

2222 تحت رقم 671.
122I

اورو افريك إكسبير

WOVEN NOOK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

اورو افريك إكسبير
رقم 256 شارع اإلدري�سي، تجزئة 
صوفيا الوردة، تاركة مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
WOVEN NOOK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 256 
تجزئة صوفيا الوردة تاركة - 42132 

مراكش املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.125119

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
2222 تم تحويل  27 يونيو  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
الوردة  صوفيا  تجزئة   256 »رقم 
إلى  مراكش املغرب»   42132  - تاركة 
الطابق   Z.I. 433 املسماة  »امللكية 
 - غانم  سيدي  اكيود  والثاني  االو9 

42222 مراكش املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   11 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 12688.
123I

STE FIACCOF 

SOCIETE LASANEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

societe lasanel شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 13 تجزئة 

عطيف عين عمير طابق 1 اقامة 4 

فاس - 32222 فاس املغرب .

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.64247

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 29 غشت 2222 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

»13 تجزئة عطيف عين عمير طابق 1 

اقامة 4 فاس - 32222 فاس املغرب 

سقيا  سفلى  طيب  والد  »دوار  إلى   «

 32222  - فاس  طيب  والد  العوجة 

فاس املغرب ».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   25 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4291.

124I

STE FIACCOF 

SOCIETE LASANEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

societe lasanel شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

و عنوان مقرها االجأماعي 13 تجزئة 

عطيف عين عمير طابق 1 اقامة 4 

فاس - 32222 فاس .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.64247
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 29 غشت 2222 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   25 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4291.

125I

STE FIACCOF 

PARAPHARMACIE RM6
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

parapharmacie rm6 شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 4 
محل رقم 2 تجزئة بساتين طريق 
صفرو ايموزار - 32222 فاس 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
74123

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.parapharmacie rm6

تاجر   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

ملحقات تو لوازم للصيدلة

اسأيراد وتصدير تداء الأاجر..

اقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

تجزئة بساتين طريق   2 محل رقم   4

فاس   32222  - ايموزار  صفرو 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : اديبة  لبيب  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اديبة  لبيب  السيدة 
نرجس س   15 زنقة واد امليل رغم 

فاس 32222 فاس املغرب .

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اديبة  لبيب  السيدة 
نرجس س   15 زنقة واد امليل رغم 

فاس 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   27 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 5354.

126I

cabinet comptable aziz

L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet comptable aziz

2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 22452، الدارالبيضاء املغرب

L شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زاوية زنقة 

ثابت بن قرة وزنقة عباس العقاد حي 

املستشفيات - 22523 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557819
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

.L : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

بارا   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فارماسيوتيك.
عنوان املقر االجأماعي : زاوية زنقة 

ثابت بن قرة وزنقة عباس العقاد حي 

الدارالبيضاء   22523  - املستشفيات 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

حسيني  عراقي  حكيمة  السيدة 

درهم   122 بقيمة  حصة   522  :

للحصة.

السيدة حنان اليوبي : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حسيني  عراقي  حكيمة  السيدة 
حي  خاثمة  ابن  زنقة   12 عنوانه)ا) 

الدارالبيضاء   22523 املستشفيات 

املغرب.

عنوانه)ا)  اليوبي  حنان  السيدة 

حي  ارو9  إدريس  موالي  شارع   153

الدارالبيضاء   22523 املستشفيات 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

حسيني  عراقي  حكيمة  السيدة 
حي  خاثمة  ابن  زنقة   12 عنوانه)ا) 

الدارالبيضاء   22523 املستشفيات 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 32824.

127I

cabinet comptable aziz

ROCKAFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet comptable aziz

2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 22452، الدارالبيضاء املغرب

ROCKAFE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي بانوراما 

شطر 3 بلوك 12 عمارة م رقم 

1 سيدي البرنو�سي - 22622 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557817

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ROCKAFE

اسأغال9   : غرض الشركة بإيجاز 

وتسيير املقاهي و املطاعم.

بانوراما   : عنوان املقر االجأماعي 

رقم  م  عمارة   12 بلوك   3 شطر 

 22622  - البرنو�سي  سيدي   1

الدارالبيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 : دوالقرنين  عبدالرحمان  السيد 

522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

.

حصة   522  : السيد الز6يربنباري 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

دوالقرنين  عبدالرحمان  السيد 
بلوك   3 شطر  بانوراما  عنوانه)ا) 
سيدي   21 رقم  جي  12عمارة 
الدارالبيضاء   22622 البرنو�سي 

املغرب.
عنوانه)ا)  الز6يربنباري  السيد 
عمارة م   14 بلوك   3 بانوراما شطر 
 22622 البرنو�سي  سيدي   11 رقم 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الز6يربنباري  السيد 
رقم  م  عمارة   14 بلوك   3 شطر 
 22622 البرنو�سي  سيدي   11

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 32825.
128I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

BREIZH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT
COMPT SARL A.U

شارع الزرقطوني عمارة السعادة 
بلوك ب شقة رقم 22 الطابق 5 
وجدة ، 62222، وجدة املغرب

BREIZH شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي د2 حي 

سيدي يحيى اكدا9 وجدة - 62222 
وجدة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.24565
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2218 فبراير   23 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
BREIZH مبلغ  ذات الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 
مقرها اإلجأماعي د2 حي سيدي يحيى 

اكدا9 وجدة - 62222 وجدة املغرب 

خسائر  لزيادة  نتيجة   :  9 نتيجة 

الشركة وعجزها عن

االسأمرار.....

حي  الأصفية ب د2  و حدد مقر 

 62222  - سيدي يحيى اكدا9 وجدة 

وجدة املغرب. 

و عين:

سالمي امين  محمد   السيد)ة) 
شينفير   94432 فرنسا  و عنوانه)ا)   

فرنسا كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود تبليغ  محل  و   املخابرة 

 و الوثائق املأعلقة بالأصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   29 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2218 تحت رقم 316.
129I

CABINET MASTER COMPTABLE

CHMT FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET MASTER COMPTABLE
 AV HASSAN 2 RESIDENCE

 OUAKRIM N 103
 IMINTANOUT ، 41050،

IMINTANOUT MAROC
CHMT FRERES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 
تكاديرت اللة عزيزة شيشاوة - 

41252 شيشاوة املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.453

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2222 تكأو6ر   21 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رتسمالها  مبلغ   CHMT FRERES

مقرها  وعنوان  درهم   82.222

تكاديرت اللة عزيزة  اإلجأماعي دوار 

املغرب  شيشاوة   41252  - شيشاوة 

نتيجة 9 : الأوقف عن النشاط.
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دوار  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

 - شيشاوة  عزيزة  اللة  تكاديرت 

41252 شيشاوة املغرب. 

و عين:

و  شأيأيهي  محمد  السيد)ة) 

عزيزة  اللة  تكاديرت  دوار  عنوانه)ا) 

املغرب  شيشاوة   41252 شيشاوة 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  بامنأانوت  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 629/2222.

132I

NJ BUSINESS

AG.O.TRAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NJ BUSINESS

مكاتب مرينا مكأب رقم 19 الطابق 
الأالث شارع عبد الكريم بنجلون 

املدينة الجديدة فاس املغرب، 

32222، فاس املغرب

AG.O.TRAD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار موالي 

عبد الجليل مساسة تيسة - 34224 

تاونات املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

2183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   19

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. AG.O.TRAD

االدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

او  مأنوعة  اشغا9  و  الزراعية 

انشاءات .

دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - موالي عبد الجليل مساسة تيسة 

34224 تاونات املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

الوزاني  الكريم  عبد  السيد 

االبراهمي : 2.522 حصة بقيمة 122 

درهم للحصة .

السيد لفضيل الوزاني االبراهمي 

درهم   122 بقيمة  حصة   2.522  :

للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الوزاني  الكريم  عبد  السيد 

موالي  دوار  عنوانه)ا)  االبراهمي 

 34224 عبد الجليل امساسة تيسة 

تاونات املغرب .

السيد لفضيل الوزاني االبراهمي 

الجليل  عبد  موالي  دوار  عنوانه)ا) 

تاونات   34224 تيسة  امساسة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الوزاني  الكريم  عبد  السيد 

موالي  دوار  عنوانه)ا)  االبراهمي 

 34224 عبد الجليل امساسة تيسة 

تاونات املغرب 

السيد لفضيل الوزاني االبراهمي 

الجليل  عبد  موالي  دوار  عنوانه)ا) 

تاونات   34224 تيسة  امساسة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   11 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 126.

131I

RAISON CONSEIL

STE BROSSAMED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAISON CONSEIL
 RUE AHMED LOUKILI RESID
 SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،

30000، FES MAROC
STE BROSSAMED شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 12 

مطاحن االدريسية،مكاتب ارندلس 
الطابق 5 مكأب 38 اراطلس فاس. 

- 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
74127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   23
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BROSSAMED
مقاو9   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ف الخدمات اآلعالمية و اتجارية عبر 
في  تجاري  وسيط  و  ارنترنيت،بائع 
الأصدير،وكالة اشهارية  االسأيراد و 
العمليات  جميع  عامة  و6صفة 
 ، املالية   ، الصناعية   ، الأجارية 
املرتبطة  العقارية  الغير  و  العقارية 

بالهدف املشار إليه تعاله..
 12 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 
ارندلس  االدريسية،مكاتب  مطاحن 
اراطلس فاس.   38 5 مكأب  الطابق 

- 32222 فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : محمد  العلمي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  العلمي  السيد 
املرجة   4 تجزئة تنيس الشقة   9 رقم 

فاس 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  العلمي  السيد 
املرجة   4 تجزئة تنيس الشقة   9 رقم 

فاس 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   27 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 5357.
132I

FICOMPTA

HAYOUNI SERVICES
إعالن مأعدد القرارات

FICOMPTA
 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME ETAGE FES
، 30000، FES MAROC

HAYOUNI SERVICES »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجأماعي: الشقة 

رقم 1 بالطابق ارو9 العمارة الكائنة 
بأجزئة رياض الياسمين قطعة رقم 
25، طريق عين الشقف - 32222 

فاس املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.68425

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 23 تكأو6ر 2222 تم اتخاذ 

القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
محدودة،  غير  ملدة  مسيرين  تعيين 
وفاء  والسيدة  ارعرج  جواد  السيد 
املنفصل رحد  الأوقيع  مع  الحيوني 
بالنسبة  تعاله،  املذكورين  املسيرين 
تجاه   ، بها  املأعلقة  ارعما9  لجميع 

الغير، وتي إدارة عامة تو خاصة. 



عدد 5739 - 29 ر6يع ارو9 1444 )26 تكأو6ر 2222)الجريدة الرسمية   19762

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

مايلي: تدار الشركة لفترة غير محدودة 

الحيوني  وفاء  السيدة  قبل  من 

والسيد جواد ارعرج 

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

بالنسبة  تلتزم الشركة قانوًنا،  مايلي: 

تجاه   ، بها  املأعلقة  ارعما9  لجميع 

الغير وتي إدارة عامة تو خاصة وري 

مستند بنكي بالأوقيع املنفصل رحد 

املادة  في  تعاله  املذكورين  املسيرين 

.13

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   27 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 5349.

133I

FIDUCIAIRE AMALOU

HS MEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMALOU

 HAY JAMILA 3 RUE 6 N 50

 C/J 1ér ETAGE ، 20400،

CASABLANCA MAROC

HS MEDIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثالث الشقة 
رقم 6 - 22422 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 HS  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. MEDIA

غرض الشركة بإيجاز :
 • الصحافة واملعلومات والأوثيق 
الفيديو  تقارير  ومبيعات  اررشيفية 

والصوت والصورة
والنشرات  واملجالت  الصحف   •
واملجالت  والنشرات  اإلخبارية 

اإللكترونية والراديو اإللكتروني
والأدريب  الدعاية  استشارات   •

واالتصا9
اإلعالمية  ارحداث  تغطية   •
في  تجري  التي  الدولية  تو  الوطنية 
املغرب تو في الخارج نيابة عن شركات 

اإلنأاج تو املذيعين ارجانب
املشترك اإلنأاج  تو  اإلنأاج   • 
الشراء تو  النشر  تو  االسأغال9  تو    
 تو البيع تو الأوزيع لجميع التسجيالت 
وتسجيالت  الصوتية  والتسجيالت 
الفيديو والبرامج السمعية والبصرية 
والوسائط املأعددة وارفالم اإلعالنية 
وارفالم  واملؤسسات  والألفزيون 
الوثائقية ، على جميع وسائل اإلعالم 
و6أي وسيلة معروفة تو غير معروفة 
الأاريخ ، وكذلك تي عمليات تابعة تو 

تابعة تو ذات صلة
البصري  السمعي  االسأوديو   •
املسأويين  على  الفيديو  وتصوير 

الوطني والدولي
واملشورة  والدراسات  اإلنترنت   •
مواقع  وتشغيل  وإدارة  وإنأاج 

املعلومات
املشاركة في املناقصات العامة   •

والخاصة
املباشر  وغير  املباشر  الأقديم   •
طلبات  تو   ، املسابقات  لجميع 
العامة  ارسواق  تو   ، العطاءات 
تو  املشروع  دراسة  تو   ، والخاصة 
إما  الأجاري  تو  الصناعي  اإلنجاز 
بالأضامن  تو  الخاص  بالتزامها 

املشترك مع الشركات ارخرى ،
املعامالت  جميع   ، تعم  وبشكل   
الأجارية والصناعية واروراق املالية 
لحساب  تأم  التي  واملالية  والعقارية 
تأعلق  والتي   ، الحصري  الشركة 
بغرض  مباشر  غير  تو  مباشر  بشكل 
الشركة تو التي من املحأمل تن تعزز 

تطويرها..

46 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

الشقة  الثالث  الطابق  الزرقطوني 

رقم 6 - 22422 الدارالبيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 334  : البهلولي  واو  خاد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 333  : السيد فوزي حمر الراس 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 333  : عبداملغيث  رزاني  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد خاد واو البهلولي عنوانه)ا) 

الساملية 22 زنقة 23 عمارة 24 شقة 

25 22422 الدارالبيضاء املغرب.

الراس  حمر  فوزي  السيد 

السوالم  الحداية  حي  عنوانه)ا) 

26122 برشيد املغرب.

عبداملغيث  رزاني  السيد 

عنوانه)ا) اليقصور زنقة 23 رقم 42 

ح ح 22422 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خاد واو البهلولي عنوانه)ا) 

الساملية 22 زنقة 23 عمارة 24 شقة 

25 22422 الدارالبيضاء املغرب

الراس  حمر  فوزي  السيد 

السوالم  الحداية  حي  عنوانه)ا) 

26122 برشيد املغرب

عبداملغيث  رزاني  السيد 

عنوانه)ا) اليقصور زنقة 23 رقم 42 

ح ح 22422 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842846.

134I

STE BIKAF INDUSTRI

T.O.P.A.Z CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BIKAF INDUSTRI

 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،

GOURRAMA MAROC

T.O.P.A.Z CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي كراج 
رقم 24 تجزئة عين العاطي 22 

الراشيدية - 52222 الراشيدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

2222/16369

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.T.O.P.A.Z CAR

تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

عنوان املقر االجأماعي : كراج رقم 

24 تجزئة عين العاطي 22 الراشيدية 

- 52222 الراشيدية املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : سكينة  ادادة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  سكينة  ادادة  السيدة 
 279 عمارة   27 رقم  الشرف  تجزئة 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  سكينة  ادادة  السيدة 
 279 عمارة   27 رقم  الشرف  تجزئة 

مراكش 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  بالرشيدية  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 1246.

135I

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

لوماتر النور تريتور سرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL
دار البر و االحسان عمارة - د - رقم 1 
شارع ابن سينا الداوديات مراكش ، 

42282، مراكش املغرب
لوماتر النور تريأور سرفيس شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي دار 

السعادة 422 عمارة ف رقم 431 
كدية لعبيد مراكش - 42222 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.98255

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 يناير   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :
فأح هللا هاني  )ة)  تفويت السيد 
334 حصة اجأماعية من تصل 334 
حصة لفائدة السيد )ة) ملليوي كلأوم 

بأاريخ 13 يناير 2222.
تفويت السيد )ة) فأح هللا يوسف 
333 حصة اجأماعية من تصل 333 
حصة لفائدة السيد )ة) ملأيوي كلأوم 

بأاريخ 13 يناير 2222.
تفويت السيد )ة) فأح هللا محمد 
333 حصة اجأماعية من تصل 333 
حصة لفائدة السيد )ة) ملأيوي كلأوم 

بأاريخ 13 يناير 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 132942.

136I

FLASH ECONOMIE

BELHAJ BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BELHAJ BUILDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 56 شارع 

موالي يوسف الطابق 3 شقة رقم 

14 - 22222 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556453

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   25

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. BELHAJ BUILDING

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

اررا�سي املجردة و املقسمة

- الأطوير العقاري.

56 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

موالي يوسف الطابق 3 شقة رقم 14 

- 22222 الدارالبيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : كزو9  حسن  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كزو9  حسن  السيد 
حي ياسمينة 3 زنقة 76 رقم 74 عين 

الشق 22222 الدارالبيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  كزو9  حسن  السيد 
حي ياسمينة 3 زنقة 76 رقم 74 عين 

الشق 22222 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 556453.

137I

FLASH ECONOMIE

DS COMPAGNIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

DS COMPAGNIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 167 شارع 

عبد املومن اقامة اليمامة ا الطابق 

1 رقم 2 - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 DS  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. COMPAGNIE

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وجميع  والسلع  املنأجات  جميع 

جميع  الزراعية.  الغذائية  املنأجات 

تنشطة نقل البضائع.

والأفاوض وتسويق  و6يع  شراء   -

الزراعية  الغذائية  املنأجات  جميع 

ومنأجات النظافة.

عنوان املقر االجأماعي : 167 شارع 

عبد املومن اقامة اليمامة ا الطابق 1 

رقم 2 - 22222 الدارالبيضاء املغرب

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : السيد اسليمان دار�سي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اسليمان دار�سي عنوانه)ا) 

طابق  الخضراء  املسيرة  شارع   82

 22222 املعاريف  ب   59 شقة   25

الدارالبيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اسليمان دار�سي عنوانه)ا) 

طابق  الخضراء  املسيرة  شارع   82

 22222 املعاريف  ب   59 شقة   25

الدارالبيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842227.
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SAFA ACCOUNTING COMPANY

MEAMAR AZZAITOUN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 SAFA ACCOUNTING

COMPANY

شارع الجيش امللكي اقامة ايمان 

الطابق 5 رقم 9 تطوان ، 93222، 

تطوان املغرب

MEAMAR AZZAITOUN شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي سانية 

الرمل شارع ابن سينا رقم 115 - 

93222 تطوان املغرب.

تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.32431

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 شتنبر   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

القادر  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجأماعية  حصة   92 الزيأوني 

)ة)  حصة لفائدة السيد   172 تصل 

محمد لكريح بأاريخ 23 شتنبر 2222.

القادر  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجأماعية  حصة   82 الزيأوني 

)ة)  حصة لفائدة السيد   172 تصل 

حاتم لكريح بأاريخ 23 شتنبر 2222.

مفأاح  منير  )ة)  السيد  تفويت 

تصل  من  اجأماعية  حصة   172

172 حصة لفائدة السيد )ة) محمد 

الصالحي بأاريخ 23 شتنبر 2222.

تفويت السيد )ة) محمد الزيأوني 

تصل  من  اجأماعية  حصة   162

162 حصة لفائدة السيد )ة) محمد 

الصالحي بأاريخ 23 شتنبر 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

تكأو6ر   26 االبأدائية بأطوان بأاريخ 

2222 تحت رقم 2244.

139I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE MERVEILLES
LOGISTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE MERVEILLES
LOGISTIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 27 
زنقة 575 الجرف انزكان عمالة 

انزكان ايت ملو9 - 86152 انزكان 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
27251

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   26
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 SOCIETE MERVEILLES  :

.LOGISTIQUE
نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
االرساالت و ارمأعة الغير املصحو6ة 

لحساب الغير
الغير  لحساب  البضائع  نقل   -

وطنيا ودوليا
- وكيل بالعمولة في نقل البضائع

العمليات  جميع  عامة  و6صفة   -
املأعلقة بشكل مباشر تو غير مباشر 

بأغراض الشركة.

 27 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 
عمالة  انزكان  الجرف   575 زنقة 

انزكان   86152  - ملو9  ايت  انزكان 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : باحمو  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  باحمو  محمد  السيد 
ملو9  تيت  الفأح  تجزئة   183 رقم 

86152 ايت ملو9 املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  باحمو  محمد  السيد 
ملو9  تيت  الفأح  تجزئة   183 رقم 

86152 ايت ملو9 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   24 االبأدائية بانزكان بأاريخ 

2222 تحت رقم 1934.

142I

KAOUN

MED RIME BOIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN

 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

MED RIME BOIS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار تيت 
باكري سيدي مبارك حر6يل البور 

مراكش - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

129223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 MED  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.RIME BOIS

نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخشب

نجارة ارملنيوم

إسأيراد وتصدير.

: دوار تيت  عنوان املقر االجأماعي 

البور  حر6يل  مبارك  سيدي  باكري 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : ملقدم  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ملقدم  محمد  السيد 

زاكورة  تمزموط  همو  تيت  دوار 

47922 زاكورة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ملقدم  محمد  السيد 

زاكورة  تمزموط  همو  تيت  دوار 

47922 زاكورة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بمراكش بأاريخ - تحت رقم 

.-
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COMPTA PLUS

AWRACH TABIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTA PLUS
 BD MOHAMED V 2° ETAGE 319
، 23000، BENI MELLAL MAROC

AWRACH TABIA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 

7 رقم 6 شارع محمد الخامس بني 
مال9 - 23222 بني مال9 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
13253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AWRACH TABIA
اشغا9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخألفة و البناء.
 7 عمارة   : عنوان املقر االجأماعي 
رقم 6 شارع محمد الخامس بني مال9 

- 23222 بني مال9 املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : الأابيا  الحسين  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الأابيا عنوانه)ا)  السيد الحسين 
بني   1 الطابق  الكرابزية  عياد  اوالد 

مال9 23222 بني مال9 املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

الأابيا عنوانه)ا)  السيد الحسين 
بني   1 الطابق  الكرابزية  عياد  اوالد 

مال9 23222 بني مال9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  مال9  ببني  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 979.

142I

MBK CONSULTING MOROCCO

COMBENCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MBK CONSULTING
MOROCCO

 PLACE CASTELLAR OFFICE
 FARABI ETG 2 BUREAU 33 ،

92222، طنجة املغرب
COMBENCO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي طنجة 
سيتي سنتر شقة نوع B - طابق 11 ، 
بلوك R4A رقم 229 ميدان املغرب 

العربي - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
132977

 24 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 تكأو6ر 
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.COMBENCO
غرض الشركة بإيجاز :

 الأطوير العقاري
االعما9 املدنية.

جميع   - والبناء  التشييد  تعما9 
املهن

والشبابيك  الواجهات  تعما9 
والفواصل

تعما9 مأنوعة.
طنجة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 ، 11 B - طابق  سيتي سنتر شقة نوع 
ميدان املغرب   229 رقم   R4A بلوك 

العربي - 92222 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   122  : السيد بناني حمزة 

بقيمة 1.222 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حمزة  بناني  السيد 
شارع   1 رقم  و  بلوك   13 القطاع 

الرياض 12222 الر6اط املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حمزة  بناني  السيد 
شارع   1 رقم  و  بلوك   13 القطاع 

الرياض 12222 الر6اط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   24 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 1222132977.
143I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE BIR«
 INSTALATION ET

MAINTENANCE «BIEM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI
رقم 32 الطابق الثالت شارع الحسن 
الثاني تحداف تزرو ، 53122، تزرو 

املغرب
 SOCIETE BIR INSTALATION«
 ET MAINTENANCE «BIEM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مرآب رقم 

7 رقم 31 بير تنزران - 53222 افران 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1863

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   26

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 SOCIETE BIR INSTALATION ET«

.MAINTENANCE «BIEM

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

،تعما9 الكهر6اء  قطع غيار كهر6ائية 

والسباكة، تعما9 مخألفة و الأجارة.

عنوان املقر االجأماعي : مرآب رقم 
7 رقم 31 بير تنزران - 53222 افران 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

1.222 حصة   : السيد بير ابراهيم 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ابراهيم  بير  السيد 
افران   53222 حي السالم   285 رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ابراهيم  بير  السيد 
افران   53222 حي السالم   285 رقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   11 بأاريخ  بازرو  االبأدائية 

2222 تحت رقم 322.

144I
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ASSABIL FISCOM

JAWHARA MK 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ASSABIL FISCOM
 N°205 NAHJ IMAM CHAFII
 RDC MAGAZIN N°3 LOT EL
 MOSTAKBAL ، 24000، EL

JADIDA MAROC
 JAWHARA MK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور الأصفية)

 EL وعنوان مقرها اإلجأماعي
JADIDA الكراج الكائن بالطابق 

ارر�سي رقم 14 تجزئة دكالة 
فوستب السعادة 3الجديدة 24222 

الجديدة املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.16539

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2222 شتنبر   21 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 JAWHARA الوحيد  الشريك  ذات 
درهم   122.222 مبلغ رتسمالها   MK
 EL JADIDA وعنوان مقرها اإلجأماعي
بالطابق ارر�سي رقم  الكائن  الكراج 
السعادة  فوستب  دكالة  تجزئة   14
املغرب  الجديدة   24222 3الجديدة 
االهداف  تحقيق  عدم   :  9 نتيجة 

الذي انشات من اجلها الشركة.
الكراج  الأصفية ب  و حدد مقر 
الكائن بالطابق ارر�سي رقم 14 تجزئة 
3الجديدة  السعادة  فوستب  دكالة 

املغرب 24222 الجديدة املغرب. 
و عين:

و  سرفات  محمد  السيد)ة) 
دكالة  تجزئة   14 رقم  عنوانه)ا) 
السعادة 3الجديدة 24222 الجديدة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  بالجديدة  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 29279.
145I

CFCIM

SAH-ASSUR ساه - أسور 
شركة الأوصية البسيطة

إنشاء فرع تابع للشركة

CFCIM
15 شارع مرس السلطان ، 22132، 

الدار البيضاء املغرب
 ساه - تسور SAH-ASSUR شركة 

الأوصية البسيطة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 5 شركات 

مأنزه كافاريلي املبنى ت 57132 
31271 تولوز سيدكس 7 فرنسا.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.163291
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 14 شتنبر 2222 تقرر إنشاء 
فرع تابع للشركة تحت التسمية ندج 
 NDJ conseil تسيغونص  كون�سي 
assurance و الكائن بالعنوان 4 شارع 
واد زيز، شقة رقم 7، الطابق الثالث 
تكدا9 12222 الر6اط املغرب و املسير 
حيزون  كوثر  السيد)ة)  طرف  من 

حفيظ بوسلهام .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بالر6اط  الأجارية 

2222 تحت رقم 129217.
146I

CHETTIOUI AHMED

STEVIA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املسيرة الخضراء,م/ا,شارع 

21,رقم 34 ، 92152، القصر الكبير 
املغرب

STEVIA TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

املوارعة السكومة ج السواكن قيادة 

اوالد اوشيح السواكن - 92152 

القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   32

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.STEVIA TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العما9 لحساب الغير.

دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 

املوارعة السكومة ج السواكن قيادة 

 92152  - السواكن  اوشيح  اوالد 

القصر الكبير املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : السيد ابراهيم املسناوي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابراهيم املسناوي عنوانه)ا) 

السواكن  السكومة ج  املوارعة  دوار 

قيادة اوالد اوشيح السواكن 92152 

القصر الكبير املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم املسناوي عنوانه)ا) 

السواكن  السكومة ج  املوارعة  دوار 

قيادة اوالد اوشيح السواكن 92152 

القصر الكبير املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  الكبير  بالقصر  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 272.
147I

jamal ait hommad

كريم ايكيسبور شوب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jamal ait hommad
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC
كريم ايكيسبور شوب شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي محل رقم 
1 بلوك س رقم 494 حي الياسمين 
سيدي قاسم سيدي قاسم 16222 

سيدي قاسم مغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
29315

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   11
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
كريم   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

ايكيسبور شوب.
غرض الشركة بإيجاز : بيع اللوازم 

الرياضية.
عنوان املقر االجأماعي : محل رقم 
حي الياسمين   494 بلوك س رقم   1
 16222 سيدي قاسم سيدي قاسم 

سيدي قاسم مغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
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 1.222  : كريم  املصلوحي  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املصلوحي كريم عنوانه)ا) 
الياسمين  حي   494 رقم  س  بلوك 
سيدي قاسم   16222 سيدي قاسم 

مغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املصلوحي كريم عنوانه)ا) 
الياسمين  حي   494 رقم  س  بلوك 
سيدي قاسم   16222 سيدي قاسم 

مغرب
 - بأاريخ  تم اإليداع القانوني ب- 

تحت رقم -.
148I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE TORTELLINO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE TORTELLINO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الكركارات اقامة مفأاح سوس عمارة 
3 رقم املحل الأجاري 59A الدشيرة 
الجهادية عمالة انزكان ايت ملو9 - 
86362 الدشيرة الجهادية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

27121
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   11
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. SOCIETE TORTELLINO SARL

الهدف:   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تو  املغرب  في  الشركة  من  الغرض 

خارجه، بشكل مباشر تو غير مباشر، 

لنفسها تو لغيرها تو مساهمة  سواء 

في :

-مقهى

-مطعم

- الوجبات السريعة

العمليات  جميع  عام،  وبشكل 

الصناعية  املالية،  الأجارية، 

والخدماتية،  الحرفية،  العقارية، 

واملرتبط  الشركة،  لحساب  جميعها 

بشكل مباشر تو غير مباشر بالهدف 

االجأماعي لأطوير الشركة.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الكركارات اقامة مفأاح سوس عمارة 
الدشيرة   59A رقم املحل الأجاري   3

 - الجهادية عمالة انزكان ايت ملو9 

86362 الدشيرة الجهادية املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد عمر هرو : 75 حصة بقيمة 

122 درهم للحصة .

السيدة مهذب رشيدة : 25 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
زنقة  عنوانه)ا)  هرو  عمر  السيد 

اكادير  الذاخلة  حي   14 رقم  ايسلي 

86362 الدشيرة الجهادية املغرب.

السيدة مهذب رشيدة عنوانه)ا) 
الذاخلة  حي   14 رقم  ايسلي  زنقة 

الجهادية  الدشيرة   86362 اكادير 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
زنقة  عنوانه)ا)  هرو  عمر  السيد 

اكادير  الذاخلة  حي   14 رقم  ايسلي 

86362 الدشيرة الجهادية املغرب.

السيدة مهذب رشيدة عنوانه)ا) 
الذاخلة  حي   14 رقم  ايسلي  زنقة 
الجهادية  الدشيرة   86362 اكادير 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   11 االبأدائية بانزكان بأاريخ 

2222 تحت رقم 1992.
149I

JBR CONSEILS

TAMOUNT BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JBR CONSEILS
816 شقة رقم 2 الطابق االو9 

تجزئة املسار الحي الصناعي مراكش 
، 42222، مراكش املغرب

TAMOUNT BTP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
اكودار رقم 22 امزميز الحوز - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
129575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   23
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TAMOUNT BTP
تشغا9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء )مقاو9)..
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
اكودار رقم 22 امزميز الحوز - 42222 

مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رتسما9 الشركة: 1.522.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد نجيب ايت صالح : 15.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نجيب ايت صالح عنوانه)ا) 

حي املسيزة رقم 332 شيشاوة 41222 

شيشاوة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد بالحسن عنوانه)ا) 
الحوز  امزميز  الجديد  السور  حي 

42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   27 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 12585.

152I

«RENAISSANCE CASH« شركة

 RENAISSANCE« شركة
«CASH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

«RENAISSANCE CASH« شركة
رقم 245، شارع الحسن الثاني حي 

بوكراع ، 63322، بركان اململكة 

املغر6ية

 «RENAISSANCE CASH« شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 245، 

شارع الحسن الثاني حي بوكراع - 

63322 بركان اململكة املغر6ية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

8719

 17 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.«RENAISSANCE CASH«

وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل  و  ارداء  خدمات  لأقديم 

ارموا9.
عنوان املقر االجأماعي : رقم 245، 

 - بوكراع  حي  الثاني  الحسن  شارع 

63322 بركان اململكة املغر6ية.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 CIN n°( مصطفى  بشير  السيد 

بقيمة  حصة   F291298( : 1.000

122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 CIN n°( مصطفى  بشير  السيد 
 ،341 رقم  عنوانه)ا)   (F291298

بوكراع  حي  الثاني  الحسن  شارع 

63322 بركان اململكة املغر6ية.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 CIN n°( مصطفى  بشير  السيد 
 ،341 رقم  عنوانه)ا)   (F291298

بوكراع  حي  الثاني  الحسن  شارع 

63322 بركان اململكة املغر6ية

 CIN n°( السيد بشير محمد طه 
 ،341 رقم  عنوانه)ا)   (FA187842

بوكراع  حي  الثاني  الحسن  شارع 

63322 بركان اململكة املغر6ية

 CIN( السيد بشير عبد الرحمان 
n° FA226229) عنوانه)ا) رقم 341، 

بوكراع  حي  الثاني  الحسن  شارع 

63322 بركان اململكة املغر6ية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  ببركان  االبأدائية 

2222 تحت رقم 521/2222.

151I

Valoris Partners

STRASS HOME SARLAU
إعالن مأعدد القرارات

Valoris Partners

 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et

 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc

STRASS HOME SARLAU »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: 222، 

شارع عبد املومن رقم 5 الطابق 

ارر�سي - 22252 الدارالبيضاء 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.385755

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   2222 29 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املصادقة على بيع 522 سهم مملوكة 

للسيد مصطفى الدهبي من جنسية 

 11/26/1964 في  مزداد   ، مغر6ية 
 ،  39 رقم  كاليفورنيا،  حي  في  مقيم 
و حامل  البيضاء  الدار   2 رقم  زنقة 

 BE21121 رقم  الوطنية  للبطاقة 

 ، اإلدري�سي  عمر  السيد  لفائدة   ،

في  مزداد   ، مغر6ية  جنسية  من 

للبطاقة  حامل   ،  29/12/1989

BK257522 ، مقيم في  الوطنية رقم 
حي منظرنا، زنقة 14، رقم 232 ، عين 

الشق ، الدار البيضاء.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

لشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

وهي شركة   ،  «  «  STRASS HOME

إلى شركة  ذات املسؤولية املحدودة 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املساهم الوحيد 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحديث النظام ارسا�سي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشكل القانوني للشركة

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: تسيير الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842851.

152I

hhamid001@gmail.com

AT REAL ESTATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

hhamid001@gmail.com

شارع القدس اقامة امينة 5 اوالد 

طالب حي العمرية تجزئة السكن 
االنيق عين الشق الطابق االو9 

الشقة 2 ، 23322، البيضاء املغرب

AT REAL ESTATE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 32 شارع 

رحا9 املسكيني الطابق 2 الشقة 5 

البيضاء 23322 البيضاء البيضاء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557433

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   15

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 AT  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.REAL ESTATE

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

32 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

 5 الشقة   2 الطابق  رحا9 املسكيني 

البيضاء 23322 البيضاء البيضاء.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

السيد عبد الغاني العزاوي : 522 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد توفيق العبولي : 522 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

العزاوي  الغاني  عبد  السيد 
ايطاليا   22322 ايطاليا  عنوانه)ا) 

ايطاليا.
عنوانه)ا)  العبولي  توفيق  السيد 
 33222 مسكورة  الهاللية  تعاونية 

سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العزاوي  الغاني  عبد  السيد 
ايطاليا   22322 ايطاليا  عنوانه)ا) 

ايطاليا
عنوانه)ا)  العبولي  توفيق  السيد 
 33222 مسكورة  الهاللية  تعاونية 

سطات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842233.
153I

CABINET BAHMAD

DIVAS-M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

42222، مراكش املغرب
DIVAS-M شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي رياض 

البسأان، قاعة بناهد، درب بونوار، 
رقم 21 مدينة - 42.222 مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.117229



19769 الجريدة الرسميةعدد 5739 - 29 ر6يع ارو9 1444 )26 تكأو6ر 2222) 

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تقرر حل  31 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 12.222 رتسمالها  مبلغ   DIVAS-M
اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
درب  بناهد،  قاعة  البسأان،  رياض 
 42.222  - مدينة   21 رقم  بونوار، 
قرار   :  9 نتيجة  املغرب  مراكش 

الجمعية العامة غير العادية.
رياض  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
درب بونوار،  قاعة بناهد،  البسأان، 
مراكش   42.222  - مدينة   21 رقم 

املغرب. 
و عين:

سيرجي فشيفتسيف و  السيد)ة) 
شارع دي فرير برونيل   32 عنوانه)ا) 
59222 توركوينج فرنسا كمصفي )ة) 

للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 
درب  قاعة بناهد،  رياض البسأان،   :
 - مراكش  مدينة   21 رقم  بونوار، 

42.222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   26 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 12545.

154I

EURODEFI

FIRST COURTAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
FIRST COURTAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي ٤١١ طريق 
الجديدة الطابق الثالت مكأب رقم 

٧ - 2222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
557795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 غشت   26
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 FIRST  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

.COURTAGE
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلتصا9.
 ٤١١  : االجأماعي  املقر  عنوان 
طريق الجديدة الطابق الثالت مكأب 
رقم ٧ - 2222 الدار البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 VALUE PREMIUM الشركة 
شارع محمد بن عبد هللا  عنوانه)ا) 
املحيط 3 الطابق ارر�سي عمارة رقم 
٦ مارينا 2222 الدار البيضاء املغرب.
السيدة اما9 نعيمي عنوانه)ا) حي 
88 عين الشق  22 رقم  3 زنقة  الفأح 

2222 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  روشدي  نوفل  السيد 
شارع السفير ابن عائشة درج ١ شقة 
 2222 بالزا  اطالنتيك  إقامة   ٣٠٦

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة اما9 نعيمي عنوانه)ا) حي 
88 عين الشق  22 رقم  3 زنقة  الفأح 

2222 الدار البيضاء املغرب
عنوانه)ا)  روشدي  نوفل  السيد 
شارع السفير ابن عائشة درج ١ شقة 
 2222 بالزا  اطالنتيك  إقامة   ٣٠٦

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842684.
155I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

 PARAPHARMACIE
CHAHBOUNIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25222، خريبكة 

املغرب

 PARAPHARMACIE

CHAHBOUNIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي كراج إ 

32 تجزئة اقبا9 عباس - 25222 

خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

7857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

مأبوعة  الشركة  تسمية 

بمخأصر  اإلقأضاء  عند 

 PARAPHARMACIE  : تسميتها 

.CHAHBOUNIA

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسألزمات الشبه صيدالنية

اسأيراد وتصدير

الأجارة.

عنوان املقر االجأماعي : كراج إ 32 

تجزئة اقبا9 عباس - 25222 خريبكة 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

السيدة الشهبونية تمينة : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

تمينة  الشهبونية  السيدة 
عنوانه)ا) الرقم 32 زنقة الشرفاء ابي 

الجعد 25262 ابي الجعد املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

تمينة  الشهبونية  السيدة 
عنوانه)ا) الرقم 32 زنقة الشرفاء ابي 

الجعد 25262 ابي الجعد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بخريبكة بأاريخ 25 تكأو6ر 

2222 تحت رقم 479.

156I

seta communication

SD BLOOD
إعالن مأعدد القرارات

seta communication

 N° 99 RUE QADIA AYYAD

 SETTAT SETTAT، 26000،

SETTAT MAROC

SD BLOOD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 16 

شارع الجياللي العريبي الطابق 8 

الدارالبيضاء - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.451629

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 27 مارس 2221

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

دخو9 السيد فيصل السقاط بزيادة 

حصص جديدة إلى راسما9 الشركة.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
رفع راسما9 الشركة من 122222 الى 

 1222222

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تقسيم جديد لراسما9 الشركة.

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

السقاط  املصطفى  السيد  تعيين 

كرؤساء  السقاط  فيصل  السيد  و 

للشركة.
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قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النضام االسا�سي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
بند رقم 7 راسما9 الشركة: الذي 

الجديد  الأفسيم  مايلي:  على  ينص 

السيد املصطفى   : لراسما9 الشركة 

3222 حصة السيد محمد  السقاط 

السقاط 3222 حصة السيد فيصل 

السقاط 4222 حصة 

بند رقم 15 تعيين الرؤساء: الذي 

السيد  تعيين  تم  مايلي:  على  ينص 

املصطفى السقاط و السيد فيصل 

غير  ملدة  للشركة  كرؤساء  السقاط 

محدودة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

مارس 2221 تحت رقم 771354.

157I

INFOPLUME

MED MAINTENANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

INFOPLUME

149 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 92222، طنجة 

املغرب

MED MAINTENANCE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

موالي يوسف اقامة ميموزا 2 بلوك 

س رقم 82 الطابق االو9 طنجة 

92222 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.61613

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

2222 تم تعيين  26 شتنبر  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) رشدي 
لقبو9  تبعا  وحيد  كمسير  نجوى 

اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   25 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 10979-258018.

158I

RAHHALI CONSEIL

PARAPHARMACIE FENA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAHHALI CONSEIL

 lot al azzouzia marrakech 1482

، 40000، Marrakech Maroc

PARAPHARMACIE FENA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي املسيرة 2، 

حرف د رقم 422، مراكش - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

129391

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   13

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PARAPHARMACIE FENA

غرض الشركة بإيجاز : تاجر في بيع 

والجراحية  الطبية  اردوات  وشراء 

والأجميلية.

عنوان املقر االجأماعي : املسيرة 2، 

حرف د رقم 422، مراكش - 42222 

مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : البجاني  ايمان  السيدة 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ايمان البجاني عنوانه)ا) 
يعقوب  زنقة   ،9 رقم  كوثر  اقامة 
مراكش  الشأوي،  الحي  املريني، 

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ايمان البجاني عنوانه)ا) 
يعقوب  زنقة   ،9 رقم  كوثر  اقامة 
مراكش  الشأوي،  الحي  املريني، 

42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   32 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 139913.
159I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE OMNICOL
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE OMNICOL MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم د/59 
تجزئة الرمل انزكان عمالة انزكان 
ايت ملو9 - 86362 املغرب انزكان .

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.13485
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2222 شتنبر   32 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ   OMNICOL MAROC
وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 

تجزئة  د/59  رقم  اإلجأماعي  مقرها 
الرمل انزكان عمالة انزكان ايت ملو9 
 : نتيجة 9  انزكان  املغرب   86362  -

الشروع في الحل املسبق للشركة.
و حدد مقر الأصفية ب رقم د/59 
انزكان  عمالة  انزكان  الرمل  تجزئة 

ايت ملو9 - 86352 انزكان املغرب. 
و عين:

و  بومهراز  محمد  السيد)ة) 
ارو9  شارع   191 رقم  عنوانه)ا) 
ملو9  ايت  انزكان  عمالة  انزكان 
)ة)  املغرب كمصفي  انزكان   86362

للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 
انزكان  الرمل  تجزئة  د/59  -رقم   :

عمالة انزكان ايت ملو9
تو

انزكان  ارو9  شارع   191 -رقم 
عمالة انزكان ايت ملو9

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   23 االبأدائية بانزكان بأاريخ 

2222 تحت رقم 1921.
162I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE OMNICOL
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل الأصفية

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE OMNICOL MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي : رقم د/59 

تجزئة الرمل انزكان عمالة انزكان 
ايت ملو9 - 86352 انزكان املغرب.

قفل الأصفية
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رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.13485

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
2222 تقرر حل  32 شتنبر  املؤرخ في 
 SOCIETE OMNICOL MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
رتسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
الرمل  تجزئة  د/59  رقم  اإلجأماعي 
 - ملو9  ايت  انزكان  عمالة  انزكان 
لعدم  نتيجة  املغرب  انزكان   86352

تحقيق تهداف الشركة.
و عين:

و  بومهراز  محمد  السيد)ة) 
ارو9  شارع   191 رقم  عنوانه)ا) 
ملو9  ايت  انزكان  عمالة  انزكان 
)ة)  املغرب كمصفي  انزكان   86352

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
بأاريخ 32 شتنبر 2222 وفي رقم د/59 
انزكان  عمالة  انزكان  الرمل  تجزئة 

ايت ملو9 - 86352 انزكان املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   24 االبأدائية بانزكان بأاريخ 

2222 تحت رقم 1935.
161I

INFOPLUME

 EMPRESSA LEYENDA
 KADA ACERTAR DESPEGAR

 INVESTIR REALIZAR
INMOBILIARIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 92222، طنجة 
املغرب

 EMPRESSA LEYENDA KADA
 ACERTAR DESPEGAR INVESTIR

 REALIZAR INMOBILIARIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 135 

موالي علي الشريف الطابق الثاني 

الشقة رقم 3 طنجة طنجة 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

129627

 18 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو 

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 EMPRESSA LEYENDA KADA

 ACERTAR DESPEGAR INVESTIR

.REALIZAR INMOBILIARIA

اعما9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء والترويج العقاري .

 135  : االجأماعي  املقر  عنوان 

الثاني  الطابق  الشريف  علي  موالي 

 92222 طنجة طنجة   3 الشقة رقم 

طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد جواد عسو : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  السيد جواد عسو عنوانه)ا) 

ايت اكفيف 45222 ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد جواد عسو عنوانه)ا) 

ايت اكفيف 45222 ورزازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 256423-8302.

162I

RAHHALI CONSEIL

WANGA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech 1482

، 40000، Marrakech Maroc
WANGA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي عملية باب 
العزوزية 1، عمارة د الشقة رقم 15، 
العزوزية ، مراكش - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
129499

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.WANGA TRANS
: مقاو9 في  غرض الشركة بإيجاز 

نقل البضائع لحساب الغير.
عملية   : االجأماعي  املقر  عنوان 
باب العزوزية 1، عمارة د الشقة رقم 
 42222  - مراكش   ، العزوزية   ،15

مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد عبد العزيز بودرار : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بودرار  العزيز  عبد  السيد 
 ،1 العزوزية  باب  عملية  عنوانه)ا) 

 ، العزوزية   ،15 عمارة د الشقة رقم 
مراكش 42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

بودرار  العزيز  عبد  السيد 
 ،1 العزوزية  باب  عملية  عنوانه)ا) 
 ، العزوزية   ،15 عمارة د الشقة رقم 

مراكش 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   25 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142254.

163I

MBK CONSULTING MOROCCO

LE SABLIER IMEK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MBK CONSULTING
MOROCCO

 PLACE CASTELLAR OFFICE
 FARABI ETG 2 BUREAU 33 ،

92222، طنجة املغرب
LE SABLIER IMEK شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي طنجة 

سيتي سنتر شقة نوع B - طابق 11 ، 
بلوك R4A رقم 229 ميدان املغرب 

العربي - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
132979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 ماي   23
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 LE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SABLIER IMEK
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مطاعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وخدمات طعام مأنقلة.

طنجة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 ، 11 B - طابق  سيتي سنتر شقة نوع 
ميدان املغرب   229 رقم   R4A بلوك 

العربي - 92222 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد إلياس املكاوي : 122 حصة 

بقيمة 1.222 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  املكاوي  إلياس  السيد 
شارع موالي رشيد قطعة بوراكادم 9 

، شارع 6 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  املكاوي  إلياس  السيد 
شارع موالي رشيد قطعة بوراكادم 9 

، شارع 6 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   24 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 1222132979.
164I

MBK CONSULTING MOROCCO

BUSINESS MEK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MBK CONSULTING
MOROCCO

 PLACE CASTELLAR OFFICE
 FARABI ETG 2 BUREAU 33 ،

92222، طنجة املغرب
BUSINESS MEK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي طنجة 
سيتي سنتر شقة نوع B - طابق 11 - 
بلوك R4A رقم 229 ، ساحة املغرب 

العربي - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

132975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   22

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BUSINESS MEK

غرض الشركة بإيجاز : بناء تعما9 

الهندسة املدنية ارخرى.

طنجة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - 11 B - طابق  سيتي سنتر شقة نوع 

بلوك R4A رقم 229 ، ساحة املغرب 

العربي - 92222 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد عبد اللطيف املكاوي : 122 

حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

املكاوي  اللطيف  عبد  السيد 

شارع موالي رشيد قطعة  عنوانه)ا) 

6 92222 طنجة  9 ، شارع  بوراكادم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املكاوي  إلياس  السيد 

شارع موالي رشيد قطعة بوراكادم 9 

، شارع 6 92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   24 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 1222132975.

165I

نيج كونسولأين

كوما سولوسيون

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

نيج كونسولأين

االدريسية طنجة، 92232، طنجة 

املغرب

كوما سولوسيون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي طنجة - 

92232 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.123251

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تقرر حل  15 غشت  املؤرخ في 

شركة ذات املسؤولية املحدودة كوما 

سولوسيون مبلغ رتسمالها 122.222 

اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

طنجة - 92232 طنجة املغرب نتيجة 

9 : املنافسة.

 - و حدد مقر الأصفية ب طنجة 

92232 طنجة املغرب. 

و عين:

عمر ازوكار و عنوانه)ا)  السيد)ة) 

املغرب  طنجة   92232 طنجة 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   26 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 11258.

166I

نيج كونسولأين

اش جكس طرافو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

نيج كونسولأين
االدريسية طنجة، 92232، طنجة 

املغرب
اش جكس طرافو شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي طنجة - 
92232 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
125779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 مارس   28
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
اش   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

جكس طرافو .
الهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 

املدنية.
 - طنجة   : عنوان املقر االجأماعي 

92232 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيدة املحمودي اسراء : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اسراء  املحمودي  السيدة 
طنجة   92232 طنجة  عنوانه)ا) 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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اسراء  املحمودي  السيدة 

عنوانه)ا) طنجة طنجة طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   23 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 2728.

167I

نيج كونسولأين

كو دو فود
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

نيج كونسولأين

االدريسية طنجة، 92232، طنجة 

املغرب

كو دو فود شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي طنجة - 

92232 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.113155

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تقرر حل  15 غشت  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ  فود  دو  كو  الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 

 92232  - طنجة  اإلجأماعي  مقرها 

طنجة املغرب نتيجة 9 : املنافسة.

طنجة  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

طنجة 92232 طنجة املغرب. 

و عين:

و  احلمين  نهيلة  السيد)ة) 

طنجة   92232 طنجة  عنوانه)ا) 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   26 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 11251.

168I

Jana service time

TRUST HOP WAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Jana service time
حي املويسات فوق مقهى اسطنبو9 

الطابق الثالث عمارة باري ، 83352، 
توالد تايمة املغرب

TRUST HOP WAY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تحزئة دنيا 
2 زنقة املسجد رقم 346 - 83224 

اوالد تايمة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

8627
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 تبريل   11
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 TRUST : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.HOP WAY
ارسغا9   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة.
تحزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 -  346 رقم  املسجد  زنقة   2 دنيا 

83224 اوالد تايمة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة خديجة تفهيم عنوانه)ا) 
 346 2 زنقة املسجد رقم  تجزئة دنيا 

83224 اوالد تايمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خديجة تفهيم عنوانه)ا) 
 346 2 زنقة املسجد رقم  تجزئة دنيا 

83224 اوالد تايمة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بأارودانت بأاريخ 11 تبريل 

2222 تحت رقم -.
169I

ONLINE VISION SARL AU

ONLINE VISION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ONLINE VISION SARL AU
26، محج مرس السلطان الطابق 

1 الشقة رقم 3 ، 22372، 
الدارالبيضاء املغرب

ONLINE VISION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 26، 
محج مرس السلطان الطابق 1 

الشقة رقم 3 الدارالبيضاء 22372 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
557269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   16
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. ONLINE VISION
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مسأورد, البيع بالجملة, تفاوض.
عنوان املقر االجأماعي : 26، محج 
مرس السلطان الطابق 1 الشقة رقم 
3 الدارالبيضاء 22372 الدارالبيضاء 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : الحسين  بداني  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحسين  بداني  السيد 
 15 ارلفة،  حدائق  اقامة  لساسفة 
 22192  2 طابق   12 شقة   4 عمارة 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الحسين  بداني  السيد 
 15 ارلفة،  حدائق  اقامة  لساسفة 
 22192  2 طابق   12 شقة   4 عمارة 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم -.
172I

ASMAA MEDIA GROUP

ZIYOSSA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

22 البرنو�سي البيضاء، 22222، 
البيضاء املغرب

ZIYOSSA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي 56 زنقة 

فرحات حشاد الطابق 1 املكأب رقم 
1 - . البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.387225
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تقرر حل  28 شتنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ   ZIYOSSA الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   12.222 رتسمالها 
فرحات  زنقة   56 اإلجأماعي  مقرها 
 .  -  1 رقم  املكأب   1 الطابق  حشاد 
عدم   :  9 نتيجة  املغرب  البيضاء 

االشأغا9.
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زنقة   56 و حدد مقر الأصفية ب 
فرحات حشاد الطابق 1 املكأب رقم 

1 - . البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة) بلفريد زينب و عنوانه)ا) 
املغرب كمصفي  البيضاء   . البيضاء 

)ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 
 1 زنقة فرحات حشاد الطابق   56  :

املكأب رقم 1 البيضاء 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842289.

171I

CLEVDEEP CONSULTING

BOUDOUHI TECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CLEVDEEP CONSULTING
عزيب الحاج قدوراقامة الفرج 

)هاجر) 57 الطابق 4 رقم 9 طنجة، 
92222، طنجة املغرب

BOUDOUHI TECH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي 2 شارع 
ولي العهد شقة 9 - 92222 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.69475

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
2222 تقرر حل  15 شتنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 BOUDOUHI الوحيد  الشريك 
TECH مبلغ رتسمالها 122.222 درهم 
شارع   2 اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 
طنجة   92222  -  9 العهد شقة  ولي 
املغرب نتيجة 9 : عدم تحقيق الهدف 

االسا�سي.

شارع   2 و حدد مقر الأصفية ب 

طنجة   92222  -  9 العهد شقة  ولي 

املغرب. 

و عين:

و  البودوحي  كما9  السيد)ة) 

عنوانه)ا) حي الزاودية زنقة الشهيدة 

عائشة مسافر رقم 31 92222 طنجة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   23 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 12814.

172I

AMFA CONSULTING SARL

أمفا كونسيلتينغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

AMFA CONSULTING SARL

 CITE OPERATION MY DRISS

 WF IMM 75 APT 17 ETG 3 FES ،

30000، FES MAROC

تمفا كونسيلأينغ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 75 

عملية موالي ادريس واد فاس 75 

طابق 3 شقة 17 - 32222 فاس 

املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.52651

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر   2222 شتنبر   16 في  املؤرخ 

ذات  شركة  كونسيلأينغ  تمفا  حل 

رتسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

موالي  عملية   75 رقم  اإلجأماعي 

ادريس واد فاس 75 طابق 3 شقة 17 

32222 فاس املغرب نتيجة لغياب   -

تي نشاط اجأماعي.

و عين:
و  فريح  مصطفى  السيد)ة) 
اوالد  لخضر  اوالد  دوار  عنوانه)ا) 
املغرب  فاس   32222 فاي  طيب 

كمصفي )ة) للشركة.
العمراني  املغيت  عبد  السيد)ة) 
رقم  5ت  بلوك  عنوانه)ا)  و  الزريفي 
1215 عوينات الحجاج فاس 32222 

فاس املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
 75 وفي رقم   2222 شتنبر   16 بأاريخ 
 75 فاس  واد  ادريس  موالي  عملية 
فاس   32222  -  17 شقة   3 طابق 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   27 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4133.

173I

ASMAA MEDIA GROUP

ESPACE TOURISME
إعالن مأعدد القرارات

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

22 البرنو�سي البيضاء، 22222، 
البيضاء املغرب

ESPACE TOURISME »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: رقم 3 
شارع صفرو حي موالي عبد هللا عين 

الشق - - البيضاء املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.145193

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
2222 تم اتخاذ  21 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
جميع  حيرابي  صالح  السيد  تفويت 
و  حصة   7522 البالغة  حصصه 
للسيد   2522 السيدة مدثرة فوزية 

نجيب معيزو
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  حيرابي  صالح  السيد  اسأقالة 

مهامه كمسير للشركة .

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

كمسير  معيزو  نجيب  السيد  تعيين 

للشركة 

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

شركة  من  الشركة  تحويل  مايلي: 

شركة  الى  محدودة  مسؤولية  ذات 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

للحصص  الجديد  الأقسيم  مايلي: 

االجأماعية 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الأقسيم الجديد لرتسما9 الشركة 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغييرالشكل القانوني للشركة 

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: تعيين مسيير جديد للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 838286.

174I

gefoco

 STE MAALEM LAHCEN

LABDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

gefoco

 N 32 BIS AV LIBERETE QU

 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc

 STE MAALEM LAHCEN LABDI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 24 

شارع االمام علي حي نهضة اسفي - 

4622 اسفي املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.11847
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بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 11 تكأو6ر 2222 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 STE MAALEM الوحيد  الشريك 
رتسمالها  مبلغ   LAHCEN LABDI
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
االمام  شارع   24 الرقم  اإلجأماعي 
اسفي   4622  - علي حي نهضة اسفي 

املغرب نتيجة 9 : املنافسة.
و حدد مقر الأصفية ب الرقم 24 
 - شارع االمام علي حي نهضة اسفي 

46222 اسفي املغرب. 
و عين:

و  الهيري  لحسن  السيد)ة) 
الوفاق   351 رقم   3 بلوك  عنوانه)ا) 
اكادير 46222 اسفي املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   11 االبأدائية بآسفي بأاريخ 

2222 تحت رقم 827.

175I

gefoco

STE S-R-G-O
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gefoco
 N 32 BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،
46000، safi maroc

STE S-R-G-O شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 22 بلوك 
54 حي سعيدة 2 اسفي - 46222 

اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
13235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. S-R-G-O

اعما9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهر6اء.

22 بلوك  عنوان املقر االجأماعي : 

 46222  - اسفي   2 سعيدة  حي   54

اسفي املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : كدم  االله  عبد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

 1222  : كدم  االله  عبد  السيد 

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد االله كدم عنوانه)ا) 

اسفي   2 سعيدة  حي   54 بلوك   22

46222 اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد االله كدم عنوانه)ا) 

اسفي   2 سعيدة  حي   54 بلوك   22

46222 اسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بآسفي  االبأدائية 

2222 تحت رقم -.

176I

elite compta

AYADA GARD MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

elite compta
 av atlas apt 16 agdal rabat ، 14

10000، rabat maroc
AYADA GARD MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي سال 98 

تجزئة معمورة حسين سال الجديدة 
- 11222 سال الجديدة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.35445
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 شتنبر   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) ماريا اقبلي 122 
 1.222 تصل  من  اجأماعية  حصة 
حصة لفائدة السيد )ة) محمد اقبلي 

بأاريخ 15 شتنبر 2222.
تفويت السيد )ة) ماريا اقبلي 922 
 1.222 تصل  من  اجأماعية  حصة 
)ة) عبد الرفيع  حصة لفائدة السيد 

صاخي بأاريخ 15 شتنبر 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   22 بأاريخ  بسال  االبأدائية 

2222 تحت رقم 39658.

177I

Trust business partners

 TRUST BUSINESS
PARTNERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Trust business partners
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

9223
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 غشت   23
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة  الشركة:  شكل 
املسؤولية املحدودة

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
االقأضاء بمخأصر تسميتها:

 TRUST BUSINESS PARTNERS
غرض الشركة بإيجاز

* دراسة وتركيب تنظمة الري
الطاقة   / املأجددة  الطاقات   *

الشمسية
الغذائية  املنأجات  تسويق   *

والزراعية
* دراسة وزراعة ارشجار الزراعية
والدولية  الوطنية  الأجارة   *

بجميع تشكالها
العنوان:  املقر االجأماعي:  عنوان 
14 تجزئة  شقة بالطبقة االولى، رقم 
الوازيس، املحايطة 83222 تارودانت 

املغرب
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة )سنة): 99 سنة
)درهم):  الشركة  رتسما9  مبلغ 

122.222 درهم، مقسم كالأالي
 522 تشهبون  رشيدة  السيدة   *

حصة بقيمة 122 درهم للحصة
 522 تشهبون  فاطمة  السيدة   *

حصة بقيمة 122 درهم للحصة
الشخصية  الشركاء  تسماء 

والعائلية ومواطنهم وتنصبتهم
عنوانها  تشهبون  رشيدة  السيدة 
املحايطة.  الوازيس،  تجزئة   14 رقم 
بنصب  املغرب،  تارودانت.   83222

52 في املئة
عنوانها  تشهبون  فاطمة  السيدة 
املحايطة.  بوكيدو،  تجزئة   71 رقم 
بنصب  املغرب،  تارودانت.   83222

52 في املئة
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة
عنوانها  تشهبون  رشيدة  السيدة 
املحايطة.  الوازيس،  تجزئة   14 رقم 

83222 تارودانت. املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  بأارودانت  اإلبأدائية 

شتنبر2222 تحت رقم 629

178I
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KAMA SERVICE

B2 CARRIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة تميرة سيدي بنور 

، 24352، سيدي بنور املغرب
B2 CARRIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

ارو9 ذي الرسم العقاري رقم 
23995/44 مركز حد العونات 

سيدي بنور - 23452 سيدي بنور 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
3429

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   32
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 B2  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CARRIERE
غرض الشركة بإيجاز : -اسأغال9 

املقالع
- مقاو9 ارشغا9 العامة و تشغا9 

البناء
- مقاو9 نقل البضائع

- اسأيراد اآلالت .
الطابق   : االجأماعي  املقر  عنوان 
رقم  العقاري  الرسم  ذي  ارو9 
العونات  حد  مركز   44/23995
بنور  سيدي   23452  - بنور  سيدي 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
ابن  معاد  محمد  السيد 
 122 422 حصة بقيمة   : الصحراوي 

درهم للحصة .

 352  : ابوقطاية  وفاء  السيدة 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

الصحراوي  ابن  خنساء  السيدة 
درهم   122 بقيمة  حصة   252  :

للحصة. 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد معاد ابن الصحراوي 
عمارة  القدس  اقامة  عنوانه)ا) 
الشق  عين   18 شقة   3 طابق  ج   9
الدارالبيضاء   22612 الدارالبيضاء 

املغرب.
ابوقطاية عنوانه)ا)  السيدة وفاء 
 3 طابق  ج   9 عمارة  القدس  اقامة 
الدارالبيضاء  الشق  عين   18 شقة 

22612 الدارالبيضاء املغرب.
الصحراوي  ابن  خنساء  السيدة 
هولندا   99135 هولندا  عنوانه)ا) 

هولندا.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ابوقطاية عنوانه)ا)  السيدة وفاء 
 3 طابق  ج   9 عمارة  القدس  اقامة 
الدارالبيضاء  الشق  عين   18 شقة 

22612 الدارالبيضاء املغرب
السيد محمد معاد ابن الصحراوي 
عمارة  القدس  اقامة  عنوانه)ا) 
الشق  عين   18 شقة   3 طابق  ج   9
الدارالبيضاء   22612 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  بنور  بسيدي  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 193.
179I

CABINET IBOUYEN

MEDIPROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

SOCIETE MEDIPROMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
وعنوان مقرها االجأماعي تجزئة 

النصر زنقة 13 رقم6 طنجة
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 15 يونيو 2222 و14 يوليوز 

2222 تم اتخاد القرارات الأالية:

-املصادقة على تغيير   1 قرار رقم 

الهدف الشركة.

النظام  -2تحيين  رقم  قرار 

ارسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   13 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

تحت رقم   2222 غشت  و24   2222

سجل   256794 ورقم   255725

تجاري رقم 41763. 

182I

NJ BUSINESS

SOCIETE TRIPLEX TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

NJ BUSINESS

مكاتب مرينا مكأب رقم 19 الطابق 

الأالث شارع عبد الكريم بنجلون 

املدينة الجديدة فاس املغرب، 

32222، فاس املغرب

 SOCIETE TRIPLEX TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار عين 

زواغة جماعة بوعروس قيادة 

بوعروس دائرة تيسة تاونات - 

34212 تاونات املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.74265

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 15 شتنبر 2222 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

بوعروس  جماعة  زواغة  عين  »دوار 

تاونات  تيسة  دائرة  بوعروس  قيادة 

 44« إلى  املغرب»  تاونات   34212  -

جنانات   4 رقم  شارع  االزرق  جنان 

فاس   32222  - بوجيدة  سيدي 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   25 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4283.

181I

LE CLAP!

RADOUANY CONTRATS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

LE CLAP!
 RESIDENCE NEJMA GH12

 ETAGE 04, N°19, SIDI
 MOUMEN, CASABLANCA. ،

22222، الدار البيضاء املغرب
RADOUANY CONTRATS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 7 زنقة 
احمد الأوكي الطابق الثاني الشقة 

رقم 12الدارالبيضاء - 22222 
الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.489467
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   2222 شتنبر   32 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الهادي  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
اجأماعية  حصة   1.222 الرضواني 
من تصل 1.222 حصة لفائدة السيد 
 32 بأاريخ  الثريكي  الدين  عماد  )ة) 

شتنبر 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842458.
182I

LE CLAP!

RADOUANY CONTRATS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

LE CLAP!
 RESIDENCE NEJMA GH12

 ETAGE 04, N°19, SIDI
 MOUMEN, CASABLANCA. ،

22222، الدار البيضاء املغرب
RADOUANY CONTRATS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 7 زنقة 
احمد الأوكي الطابق الثاني الشقة 

رقم 12الدارالبيضاء - 22222 
الدارالبيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.489467
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
2222 تم تعيين  32 شتنبر  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

الثريكي عماد الدين كمسير وحيد
تبعا لقبو9 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842458.

183I

عزيز انفوح

PALMS NUTRITIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عزيز انفوح
59 زنقة الزرقطوني ارفود، 52222، 

ارفود املغرب
PALMS NUTRITIONS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر 
هببات - 52222 ارفود املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
16363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PALMS NUTRITIONS

: بيع املواد  غرض الشركة بإيجاز 

الفالحية.

قصر   : االجأماعي  املقر  عنوان 

هببات - 52222 ارفود املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : السيد بقدير عبدالعزيز 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بقدير عبدالعزيز عنوانه)ا) 

اسماعيل  موالي  شارع  رياض  حي 

52222 ارفود املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بقدير عبدالعزيز عنوانه)ا) 

اسماعيل  موالي  شارع  رياض  حي 

52222 ارفود املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  بالرشيدية  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 1243.

184I

KAMA SERVICE

 LA SOCIETE MBS GROUPE

 DE DEVELOPPEMENT

AGRICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

KAMA SERVICE

شقة رقم 2 إقامة تميرة سيدي بنور 

، 24352، سيدي بنور املغرب

 LA SOCIETE MBS GROUPE DE

 DEVELOPPEMENT AGRICOLE

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: مسأودع 

رقم A2 عمارة C1/2 الكائن بشارع 

املسيرة الخضراء سيدي بنور - 

24352 سيدي بنور املغرب .

»مالءمة النظام ارسا�سي للشركة»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.2745

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تقرر   2222 شتنبر   22 في  املؤرخ 

مالءمة النظام ارسا�سي للشركة مع 

تعديل  بشأن   - القانون:  مقأضيات 

االسا�سي  النظام  من  الرابعة  املادة 

للشركة 

 A2 املقر االجأماعي :مسأودع رقم

املسيرة  بشارع  الكائن   C1/2 عمارة 

الخضراء سيدي بنور

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 11 بأاريخ  بنور  بسيدي  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 192.

185I

FS

F.E.T.G

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

FS

رقم 27 زنقلة عال9 بن عبد هللا ، 

52222، الرشيدية املغرب

F.E.T.G شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي رقم 

442 تجزئة واد الدهب - 52222 

الرشيدية املغرب.

تقليص هدف الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

2973

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 15 يوليوز 2222 تم حذف 

ارنشطة الأالية من نشاط الشركة 

الحالي :

وراقة بالأقسيط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  بالرشيدية  االبأدائية 

يوليوز 2222 تحت رقم 735.

186I

MAG GESTION

COMPACT TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

MAG GESTION

 APPARTEMENT N 01 AU 1ER

 ETAGE 16 RUE ALBALADIA

 92150 Ksar El Kébir Larache

 - Morocco ، 92150، KSAR EL

KEBIR املغرب

COMPACT TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : تجزئة 

ارمل زنقة 11 رقم 12 القصر الكبير 

- 92152 القصر الكبير املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.2287

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تقرر حل  27 شتنبر  املؤرخ في 

COMPACT TRAVAUX شركة ذات 

رتسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   92.222

11 رقم  اإلجأماعي تجزئة ارمل زنقة 

القصر   92152  - القصر الكبير   12

الكبير املغرب نتيجة اللأوقف الأام 

عن النشاط.

و عين:

و  الشتيوي  هللا  عبد  السيد)ة) 

 227 رقم  االمل  تجزئة  عنوانه)ا) 

القصر الكبير   92152 القصر الكبير 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

تجزئة  وفي   2222 شتنبر   27 بأاريخ 

ارمل زنقة 11 رقم 12 القصر الكبير 

- 92152 القصر الكبير املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  الكبير  بالقصر  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 268.

187I
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EL MAQHOR ABDELHAK

STE HN 47 PUB SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات 

34222 املغرب تاونات، 34222، 

تاونات املغرب

 STE HN 47 PUB SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

محمد بن عبد هللا حي الدمنة تاونات 

تاونات 34222 تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

2185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   24

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HN 47 PUB SARL AU

الطباعة   : غرض الشركة بإيجاز 

على االالت .

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

محمد بن عبد هللا حي الدمنة تاونات 

تاونات 34222 تاونات املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : هشام  ناصري  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هشام  ناصري  السيد 

شارع محمد بن عبد هللا حي الدمنة 

تاونات 34222 تاونات املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  هشام  ناصري  السيد 

شارع محمد بن عبد هللا حي الدمنة 

تاونات 34222 تاونات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   11 االبأدائية بأاونات بأاريخ 

2222 تحت رقم 524.

188I

TIMEWORK CONSULTING

 INTER - انتير بروداكت

PRODUCTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

TIMEWORK CONSULTING

 HAY ESSAFA RUE 21 N°48

 EL OULFA - CASABLANCA ،

22262، الدار البيضاء اململكة 

املغر6ية

 INTER - انأير بروداكت

PRODUCTS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجأماعي 4 ،شارع 

محمد اسميحة، إقامة جوهرة 

محمد اسميحة، الطابق 6 ،شقة 

35، درب عمر - 22292 الدار 

البيضاء املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.452727

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم تغيير   2222 يوليوز   27 املؤرخ في 

»بيع مسألزمات  نشاط الشركة من 

املكأب» إلى »منعش عقاري».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842376.

189I

AGENCE ALJARROUDI

 STE BELGHIRAN DU
COSMÉTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AGENCE ALJARROUDI
شارع الحسن االو9 رقم 41 الناظور 

، 62222، الناظور املغرب
 STE BELGHIRAN DU

COSMÉTIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي ايت عي�سى 
مزوجة الناظور - 62222 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
24691

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   13
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
. BELGHIRAN DU COSMÉTIQUE
بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع مسأحضرات الأجميل
للبضائع  والدولي  املحلي  النقل   -

نيابة عن الغير
املصحو6ة  غير  ارمأعة  -نقل 

بذويهم نيابة عن الغير.
ايت   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 62222  - الناظور  مزوجة  عي�سى 

الناظور املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : بلغيران  السيدة فاطمة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

 1222  : بلغيران  فاطمة  السيدة 
بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة فاطمة بلغيران عنوانه)ا) 
الناظور   22 25 رقم  حي اصبانا زنقة 

62222 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة بلغيران عنوانه)ا) 
الناظور   22 25 رقم  حي اصبانا زنقة 

62222 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور بأاريخ 32 شتنبر 

2222 تحت رقم 4483.
192I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

أوروطرياد مغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع محمد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب
توروطرياد مغرب شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي موطنة 
لدى كريا كنسولأينغ ، 12، زنقة 
خالد بن الوليد، الطابق الثالث، 

شقة رقم 6 - 92222 طنجة املغرب .
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.93785

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم تحويل   2221 نونبر   21 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
 ، كنسولأينغ  كريا  لدى  »موطنة 
الطابق  الوليد،  بن  زنقة خالد   ،12
الثالث، شقة رقم 6 - 92222 طنجة 
املغرب » إلى »8, زنقة الكندي, إقامة 
سانأا كالرا 2, الطابق 7, املكأب 17 - 

92222 طنجة املغرب ».
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 257835.

191I

S.H EXPERTISE

AFRICA FERMUTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,12

 Derb Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
AFRICA FERMUTURE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 
محمد سميحة الطابق 12 رقم 57 - 

22222 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
557315

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AFRICA FERMUTURE
تشغا9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحديد.
زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - 57 12 رقم  محمد سميحة الطابق 

22222 الدارالبيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد لحسن يازد : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يازد  لحسن  السيد 

عين   96 رقم   7 زنقة  زرابة  كريان 

السبع 22253 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  يازد  لحسن  السيد 

عين   96 رقم   7 زنقة  زرابة  كريان 

السبع 22253 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بالدار البيضاء بأاريخ - تحت 

رقم -.

192I

ائأمانية بيان حنان

SMART AND FAST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ائأمانية بيان حنان

عرصة ملعاش طريق املسأودع 

البلدي رقم 147 مراكش ، 42222، 

مراكش مراكش

SMART AND FAST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

املحمدية السا بع دائرة الويدان 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.128239

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تم تعيين  26 شتنبر  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) كالني 

اما9 كمسير وحيد

تبعا لقبو9 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   27 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142163.

193I

LAMAIZI

OXYPOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAMAIZI

 HAY MOULAY ABDELLAH RUE

 20 B06 MARCHE MOSQUEE

 LAMSALLA AIN CHOK ، 20150،

CASABLANCA MAROC

OXYPOL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 12زنقة 

صبري بوجمعة الطابق 1 رقم 6 درب 

عمر-الدار البيضاء. - 22292 الدار 

البضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.OXYPOL

االسأيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

والأصدير بصفة عامة القيام بجميع 

العمليات الأجارية..

12زنقة   : املقر االجأماعي  عنوان 

صبري بوجمعة الطابق 1 رقم 6 درب 

الدار   22292  - عمر-الدار البيضاء. 

البضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 622  : برغاش  الحسين  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 422  : بكزمير  خديجة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

برغاش  الحسين  السيد 

رقم   3 زنقة  ميمار  تجزئة  عنوانه)ا) 

 22152 البيضاء  كاليفورنيا   24

الدارالبيضاء املغرب.

بكزمير  خديجة  السيدة 

رقم   3 زنقة  ميمار  تجزئة  عنوانه)ا) 

 22152 البيضاء  كاليفورنيا   24

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

برغاش  الحسين  السيد 

رقم   3 زنقة  ميمار  تجزئة  عنوانه)ا) 

 22152 البيضاء  كاليفورنيا   24

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842626.

194I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

JIL AL IRRADA PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT

SARL

اقامة لينا الرقم 76 زاوية شارع 

طانطان وشارع لبنان لطابق الأاسع 

طنجة ، 92222، طنجة املغرب

JIL AL IRRADA PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي برانص 

تجزئة بساتين رقم 124 تجزئة 24 - 

92222 طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

131231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   23

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:



عدد 5739 - 29 ر6يع ارو9 1444 )26 تكأو6ر 2222)الجريدة الرسمية   19780

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 JIL AL  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

. IRRADA PRIVE
حصص   : بإيجاز  غرض الشركة 

الدعم املدر�سي
مركز تعليم اللغات .

عنوان املقر االجأماعي : حي برانص 
 -  24 تجزئة   124 تجزئة بساتين رقم 

92222 طنجة املغرب .
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيدة اسماء حيون : 122 حصة 

بقيمة 1.222 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حيون  اسماء  السيدة 
 53 21 شارع ابن هشام رقم  برانص 

92246 طنجة املغرب .
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حيون  اسماء  السيدة 
 53 21 شارع ابن هشام رقم  برانص 

92246 طنجة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   25 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258239.
195I

املغتي سعيدة

الحاج عبد هللا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

املغتي سعيدة
17 زنقة شنكيط شقة 4 ص.ب 

261 الراشدية ، 52222، الراشدية 
املغرب

الحاج عبد هللا شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : قصر 
امسيفي الغرفة الريصاني الرشيدية 

- 52452 الريصاني املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.12235

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2222 ماي   25 في  املؤرخ 
الحاج عبد هللا شركة ذات املسؤولية 
 122.222 رتسمالها  مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر 
امسيفي الغرفة الريصاني الرشيدية 
نتيجة  املغرب  الريصاني   52452  -
لعدم مزاولة اي نشاط مند تاسيسها.

و عين:
حجيوي  املجيد  عبد  السيد)ة) 
الغرفة  امسيفي  قصر  عنوانه)ا)  و 
املغرب  الريصاني   52452 الريصاني 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
قصر  وفي   2222 ماي   25 بأاريخ 
امسيفي الغرفة الريصاني الرشيدية 

- 52452 الريصاني املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بأاريخ  بالرشيدية  االبأدائية 

غشت 2222 تحت رقم 739/2222.

196I

wimocab

TRADE-UP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

wimocab
مجموعة سوفيان رقم 49 

الطبقة 3 الشقة 8 سدي معروف 
الدارالبيضاء مجموعة سوفيان 
رقم 49 الطبقة 3 الشقة 8 سدي 
معروف الدارالبيضاء، 22282، 

املغرب الدار البيضاء
TRADE-UP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي : شارع 7 
الرقم 5 الشقة 4 السعادة سدي 
البرنو�سي الدارالبيضاء - 22532 

الدارالبيضاء املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.425597

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تقرر حل  22 شتنبر  املؤرخ في 
مسؤولية  ذات  شركة   TRADE-UP
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 
 5 الرقم   7 شارع  اإلجأماعي  مقرها 
البرنو�سي  سدي  السعادة   4 الشقة 
22532 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 
املغرب نتيجة لضعف املنأوج بسبب 

املنافسة.
و عين:

السيد)ة) جما9 صدقي و عنوانه)ا) 
 45273 ورزازات  إمرزكان  مركز 
)ة)  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
 7 وفي شارع   2222 شتنبر   22 بأاريخ 
سدي  السعادة   4 الشقة   5 الرقم 
 22532  - الدارالبيضاء  البرنو�سي 
السعادة   4 الشقة   5 الرقم   7 شارع 
سدي البرنو�سي الدارالبيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 838834.

197I

fiduciaire le point

COACHING PROCESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire le point
 BD OUED OUM RABII N 311

 OULFA CASABLANCA ، 23000،
casablanca maroc

COACHING PROCESS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي الأجزئة 

16 الزنقة 96 إقامة النصر شقة 21 
وئام الدارالبيضاء - 22242 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.254161

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2222 غشت   21 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 COACHING ذات الشريك الوحيد 
 122.222 مبلغ رتسمالها   PROCESS
اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
إقامة النصر   96 الزنقة   16 الأجزئة 
شقة 21 وئام الدارالبيضاء - 22242 
 :  9 نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

توقف عام عن النشاط.
و حدد مقر الأصفية ب الأجزئة 
16 الزنقة 96 إقامة النصر شقة 21 
الدار   22242  - الدارالبيضاء  وئام 

البيضاء املغرب. 
و عين:

و  بالفريخ  مونية  السيد)ة) 
 96 الزنقة   16 الأجزئة  عنوانه)ا) 
 22242 وئام الدارالبيضاء   21 شقة 
)ة)  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 836373.

198I

International Juris Consulting

 SEASIDE ASSETS
 MANAGEMENT HOLDING

OFFSHORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

International Juris Consulting
 Ave Mohamed V 45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger
 Seaside Assets Management
Holding Offshore شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
شكسبير ومحمد الأازي ، فيال 

تمازوناس ، مارشان - 92232 طنجة 
اململكة املغر6ية
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تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.83635
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تم تعيين  28 شتنبر  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
موريس  تلبرت  ماري  فيليب  فلوشير 

كمسير وحيد
تبعا لقبو9 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   24 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 12895.
199I

International Juris Consulting

 SEASIDE ASSETS
 MANAGEMENT HOLDING

OFFSHORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

International Juris Consulting
 Ave Mohamed V 45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger
 Seaside Assets Management
Holding Offshore شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
شكسبير ومحمد الأازي ، فيال 

تمازوناس ، مارشان - 92232 طنجة 
اململكة املغر6ية.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.83635

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 شتنبر   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
فرناند  برنارد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجأماعية  حصة   522 لياجر 
تصل 1.222 حصة لفائدة السيد )ة) 
تلبرت موريس فلوشير  فيليب ماري 

بأاريخ 28 شتنبر 2222.
فريدريك  يان  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجأماعية  حصة   522 تريبس 
تصل 1.222 حصة لفائدة السيد )ة) 
تلبرت موريس فلوشير  فيليب ماري 

بأاريخ 28 شتنبر 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
تكأو6ر   24 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 12895.
222I

EXAFINANCE.COMPTA

SOL IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

EXAFINANCE.COMPTA
 Angle Route Oulade ,134

 Ziane et Rue Aswane. Imm
 B, 1etg APPT N° 2 ، 20500،

CASABLANCA MAROC
SOL IMMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي 12 شارع 
الحرية ، الطابق الثالث ، شقة رقم 
6 ، الدار البيضاء - 22122 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.352277

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 29 يوليوز 2222 تقرر حل 
 SOL شركة ذات املسؤولية املحدودة
IMMO مبلغ رتسمالها 12.222 درهم 
شارع   12 اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 
، شقة رقم  الطابق الثالث   ، الحرية 
الدار   22122  - البيضاء  الدار   ،  6
الأوقف   : املغرب نتيجة 9  البيضاء 

عن العمل.
و حدد مقر الأصفية ب 12 شارع 
، شقة رقم  الطابق الثالث   ، الحرية 
الدار   22122  - البيضاء  الدار   ،  6

البيضاء املغرب. 
و عين:

و  الشاوتي  الدين  نور  السيد)ة) 
االسماعلية  تأجزئة   31 عنوانه)ا) 
الدار   22152 البيضاء  كاليفورني 
البيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

غشت 2222 تحت رقم 836174.
221I

LA FIDUCIAIRE SARL

ALFA INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LA FIDUCIAIRE SARL
 SAHAT AL ISTIQLAL1

 CASABLANCA، 0،
CASABLANCA MAROC

ALFA INDUSTRIE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي سمارة 

زنقة 6 رقم 16ب حي املحمدي 
- الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.85971

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2222 21 مارس  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رتسمالها  مبلغ   ALFA INDUSTRIE
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
رقم   6 زنقة  سمارة  حي  اإلجأماعي 
- الدار البيضاء -  16ب حي املحمدي 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   22222
 la crise de سبب ازمة القطاع   :  9

.secteur
و حدد مقر الأصفية ب حي سمارة 
زنقة 6 رقم 16ب حي املحمدي - الدار 
البيضاء  الدار   22222  - البيضاء 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة) محمد قبلي و عنوانه)ا) 
- املحمدية   262 تجزئة الشمس رقم 
كمصفي  املغرب  املحمدية   28822

)ة) للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية :

16ب حي  رقم   6  حي سمارة زنقة 

املحمدي - الدار البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

ماي 2222 تحت رقم 823347.

222I

EXPERTISE AUDIT AND ACCOUNTANCY

JAAFCO GROUPE
إعالن مأعدد القرارات

 EXPERTISE AUDIT AND

ACCOUNTANCY

رقم 22 زنقة محمد الكغاط شقة 2 

فاس ، 32222، فاس املغرب

JAAFCO GROUPE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: رقم 9 

زنقة الكنار حي طارق 2 - 32222 

فاس املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.58183

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 12 مارس 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 322222 رفع رتس ما9 الشركة إلى 

درهم مقسمة إلى 3222 حصة بقيمة 

122 درهم

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

مسيرا  جعفري  يونس  السيد  تعيين 

جديدا للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

إلى  للشركة  االجأماعي  املقر  تحويل 
العنوان الأالي: رقم 9 زنقة الكنار حي 

طارق 2 فاس

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

درهم   12222 الشركة  ما9  رتس 

 122 حصة بقيمة   122 مقسمة إلى 

درهم.
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على  ينص  الذي   :11 رقم  بند 

طرف  من  مسيرة  الشركة  مايلي: 
اسماعيل جعفري

على  ينص  الذي   :4 رقم  بند 

شقة  املقر االجأماعي:  عنوان  مايلي: 
زنقة اللة   ،3 9عمارة باسيفيك  رقم 

حسنة، فاس

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   15 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 1379.

223I

AIT RAZOUK MOULOUD 

 STE OUATIBOU HORIZON

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AIT RAZOUK MOULOUD

 N 14 2 EME ETAGE AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE SETTI

 MASSOUDA SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc

 STE OUATIBOU HORIZON

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 9 ابن 

ملدون درب الغر6الي املدينة القديمة 

فاس - 32222 فاس املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.64617

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تقرر حل  26 فبراير  املؤرخ في 

 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة

 OUATIBOU HORIZON SARL

مبلغ رتسمالها 92.222 درهم وعنوان 

ابن ملدون درب   9 مقرها اإلجأماعي 

 - فاس  القديمة  املدينة  الغر6الي 

32222 فاس املغرب نتيجة 9 : عدم 

تحقيق الهدف االجأماعي للشركة .

ابن   9 ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

ملدون درب الغر6الي املدينة القديمة 

فاس - 32222 فاس املغرب. 

و عين:
السيد)ة) محمد تسير و عنوانه)ا) 
زنقة  الرشاد  حي   7 بلوك   291 رقم 
بلجيكا بنصفار صفرو 31222 صفرو 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 3963/2222.
224I

FIDERSER

STE IMEX ZOUHOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC

STE IMEX ZOUHOUR شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

اخريبكة زنقة 25 رقم 28 - 14222 
سيدي سليمان املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.2561
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2222 شتنبر   16 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 STE IMEX الوحيد  الشريك  ذات 
رتسمالها  مبلغ   ZOUHOUR
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
25 رقم  اإلجأماعي حي اخريبكة زنقة 
14222 سيدي سليمان املغرب   - 28
: االحأكار ونقص في القدرة  نتيجة 9 

املالية.
حي  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
 14222  -  28 رقم   25 اخريبكة زنقة 

سيدي سليمان املغرب. 

و عين:
نعيمة دهر و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
سيدي   14222  27 رقم  اكدا9  حي 
سليمان املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بسيدي سليمان بأاريخ 26 

شتنبر 2222 تحت رقم 181/2222.

225I

Consultation internationale 6872 

 INTERNATIONAL
 TECHNOLOGY
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 Consultation internationale
6872

شارع محمد الخامس فضاء يسرى 
الطابق 12 رقم 355 ، 22122، الدار 

البيضاء املغرب
 INTERNATIONAL

 TECHNOLOGY CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 75 شارع 
11يناير الطابق االو9 الشقة رقم 
169 - 22322 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
539821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 تبريل   21
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

مأبوعة  الشركة  تسمية 
بمخأصر  اإلقأضاء  عند 
 INTERNATIONAL  : تسميتها 

.TECHNOLOGY CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز : االستشارة 
تكنولوجية  مجاالت  في  املواكبة  و 

املعلومات و االتصاالت و الأحويل
الرقمي.

75 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 
رقم  الشقة  االو9  الطابق  11يناير 
169 - 22322 الدار البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

 OSAMAH MEQDAD : السيد 
122 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 OSAMAH MEQDAD السيد 
 ALLEMAGNE 91252 عنوانه)ا) 

.ERLANGEN ALLEMAGNE
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 OSAMAH MEQDAD السيد 
 ALLEMAGNE 91252 عنوانه)ا) 

ERLANGEN ALLEMAGNE
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تبريل 2222 تحت رقم 822922.
226I

AAC AFRIC EXPERTISE

TENOR RETAIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AAC AFRIC EXPERTISE
 18-JET BUSINESS CLASS N°16

 LOT ATTAWFIK SIDI MAAROUF
 ، 20170، CASABLANCA

MAROC
TENOR RETAIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي زاوية 
عائشة ام املومنين و زنقة عبد 
الرحمان الصحراوي الطابق 
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الخامس - 22222 الدار البيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.225585
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 شتنبر   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
امينة  اللة  )ة)  السيد  تفويت 
عيساوي 5.222 حصة اجأماعية من 
تصل 5.222 حصة لفائدة السيد )ة) 
 25 بأاريخ   TENOR GROUP شركة 

شتنبر 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 32 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 839749.
227I

AAC AFRIC EXPERTISE

 ECOLE SPECIALE DE
 L›ACTION COMMERCIALE

-E.S.A.COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AAC AFRIC EXPERTISE
 18-JET BUSINESS CLASS N°16

 LOT ATTAWFIK SIDI MAAROUF
 ، 20170، CASABLANCA

MAROC
 ECOLE SPECIALE DE L›ACTION
 COMMERCIALE -E.S.A.COM

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 122 شارع 
انفا الطابق الثاني B باب - 22242 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.71377

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تقرر حل  26 شتنبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 ECOLE SPECIALE DE L’ACTION
 COMMERCIALE -E.S.A.COM
درهم   1.222.222 رتسمالها  مبلغ 
122 شارع  وعنوان مقرها اإلجأماعي 

 22242  - باب   B انفا الطابق الثاني 
 :  9 نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 
والخسائر  االسأمرار  امكانية  عدم 

املتراكمة.
و حدد مقر الأصفية ب 122 شارع 
 B - 20240 انفا الطابق الثاني باب 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  القسمطيني  لطفي  السيد)ة) 
يوسف  موالي  شارع   22 عنوانه)ا) 
املغرب  البيضاء  الدار   22222

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 839644.
228I

ائأمانية ماجسترا9

 WONDERFUL MORROCAN
FRUIT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

ائأمانية ماجسترا9
تجزئة السيكون القطعة 7/17 زاوية 

زنقة طنجة و زنقة ابن الخطيب 
ارطلس فاس ، 32122، فاس 

املغرب
 WONDERFUL MORROCAN
FRUIT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 126 

تجزئة نسمة سهب الورد باب 
الفأوح - 32222 فاس املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.68281
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تقرر حل  12 فبراير  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 WONDERFUL MORROCAN
 122.222 رتسمالها  مبلغ   FRUIT

درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 
تجزئة نسمة سهب الورد باب   126
الفأوح - 32222 فاس املغرب نتيجة 

9 : عدم تحقيق الهدف ارجأماعي .
و حدد مقر الأصفية ب رقم 126 
تجزئة نسمة سهب الورد باب الفأوح 

- 32222 فاس املغرب . 
و عين:

و  حمومي  العزيز  عبد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) الشقة 6 العمارة 43 تجزئة 
املغرب  فاس   32222 زواغة  الفأح 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 
126 تجزئة نسمة سهب الورد  : رقم 

باب الفأوح فاس 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 3998/2222.
229I

FIDICOM

TWIN WORKS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

FIDICOM
 AV ORAN N° 10 RUE BERLIN
 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC
TWIN WORKS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 APPT : وعنوان مقرها اإلجأماعي
 4EME ETAGE LOT N° 98 AV

 IFRANE AIT SQATOU 2 - 30000
فاس املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.63423

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2222 شتنبر   23 في  املؤرخ 
ذات  شركة   TWIN WORKS حل 
رتسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
 APPT 4EME ETAGE اإلجأماعي 
 LOT N° 98 AV IFRANE AIT

فاس املغرب   SQATOU 2 - 30000
نتيجة لقلة املوارد املادية و الصفقات 

العمومية .

و عين:
و  حجحوج  رشيد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) رقم 98 تجزئة ايت سقاطو 

 32222 مج   4 الطابق   14 الشقة   2

فاس املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
زنقة   6 وفي   2222 شتنبر   23 بأاريخ 

 - السمن  عين  طريق  عوام  جبل 

32222 فاس املغرب .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 3969/2222.

212I

وين إكسبير

KFMG PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

وين إكسبير

25 زنقة عبد الكريم الديوري الدار 

البيضاء، 22122، الدار البيضاء 

املغرب

KFMG PARTNERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 221 زنقة 

مصطفى املعاني الطابق 4 مكأب 19 

الدارالبيضاء 22822 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556941

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   13

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 KFMG : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

. PARTNERS
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غرض الشركة بإيجاز : اي نشاط 
 ، بيع   ، اقأناء   ( عقاري من اي نوع 

تاجير اصو9 عقارية ) 
اي خدمة تقدم نشاط في مجا9 

العقارات.
عنوان املقر االجأماعي : 221 زنقة 
مصطفى املعاني الطابق 4 مكأب 19 
الدارالبيضاء   22822 الدارالبيضاء 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 ARTPARK HOLDING الشركة 
لالالياقوت  شارع   39 عنوانه)ا) 
 22822 د  رقم  شقة   5 الطاابق 

الدارالبيضاء املغرب.
كغرابو  يحيى  املهدي  السيد 
7 زنقة دادي  21 ب  عنوانه)ا) قطاع 

حي الرياض 12122 الر6اط املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد فهر الشريف الكأاني 
الكريم  عبد  شارع   11 عنوانه)ا) 
الدارالبيضاء   22562 الخطابي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 839594.
211I

MANAGEX

LES CIMENTS AL IKHAE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 62322، بركان املغرب
LES CIMENTS AL IKHAE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

االمل زرناف رقم 232/229 
السعيدية - 63322 بركان املغرب .

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.2245
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تقرر حل  24 غشت  املؤرخ في 
 LES شركة ذات املسؤولية املحدودة 
CIMENTS AL IKHAE مبلغ رتسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   622.222
رقم  زرناف  االمل  تجزئة  اإلجأماعي 
229/232 السعيدية - 63322 بركان 

املغرب نتيجة 9 : عدم النشاط .
تجزئة  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
 229/232 رقم  زرناف  االمل 

السعيدية - 63322 بركان املغرب . 
و عين:

و  مداغري  سعيد  السيد)ة) 
9 سيدي  زنقة رقم   5 رقم  عنوانه)ا) 
املغرب  بركان   63322 سليمان 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بأاريخ  ببركان  االبأدائية 

2222 تحت رقم 527/2222.
212I

MANAGEX

SUPÉRETTE MINI RAMI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 62322، بركان املغرب
SUPÉRETTE MINI RAMI شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : زنقة 
الوحدة رقم 1 حي القدس - 63322 

بركان املغرب .
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.7221

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
2222 تقرر حل  28 غشت  املؤرخ في 
شركة   SUPÉRETTE MINI RAMI
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
 122.222 رتسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 
 63322  - 1 حي القدس  الوحدة رقم 

بركان املغرب نتيجة لعدم النشاط .
و عين:

و  الرامي  محمد  السيد)ة) 
رقم  الثاني  الحسن  شارع  عنوانه)ا) 
بركان   63322 القدس  حي   272

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
زنقة  وفي   2222 غشت   28 بأاريخ 
 63322  - 1 حي القدس  الوحدة رقم 

بركان املغرب .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بأاريخ  ببركان  االبأدائية 

2222 تحت رقم 528/2222.
213I

مينارة فينانس جروب

سيبسترا�سي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

مينارة فينانس جروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
سيبسترا�سي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 les وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة
 ocres شارع 21--5ا شقة jardins
محمد 6 ايفيرناج - 42222 مراكش 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.88235

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تم تعيين  22 شتنبر  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

الصمداوي فأيحة كمسير وحيد
تبعا لقبو9 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   24 الأجارية بمراكش بأاريخ 
2222 تحت رقم 142221.

214I

MANAGEX

CONTRAFORES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 62322، بركان املغرب
CONTRAFORES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 79 
تجزئة العامري لزاري - 62222 

وجدة املغرب .
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.21163

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 مارس   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
قصير  هاجر  )ة)  السيد  تفويت 
122 حصة اجأماعية من تصل 122 
حصة لفائدة السيد )ة) محمد قصير 

بأاريخ 23 فبراير 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   22 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2222 تحت رقم 1458.
215I

Société marocaine de révision des comptes

WIMSI
إعالن مأعدد القرارات

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC
WIMSI »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: تجزئة 
منى زنقة 1 الرقم 11 عين الشق - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»
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رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.125849

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 28 يوليوز 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: قرر الشريك الوحيد الرفع من 
 5.222.222 بمبلغ  الشركة  راسما9 
درهم   9.222.222 ليصبح  درهم 
عن طريق الحساب الجاري للشريك 
ار6اح  ادماج  طريق  عن  و  الوحيد 

السنوات السابقة.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
قرر الشريك الوحيد تعديل البند 6 و 

7 من القانون االسا�سي
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
قرر الشريك الوحيد تحديث القانون 

االسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
مبلغ  نقديا  الوحيد  الشريك  اودع 

9.222.222 درهم
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
في  الشركة  راسما9  يحدد  مايلي: 
الى  درهم مقسمة   9.222.222 مبلغ 
92.222 حصة اجأماعية بقيمة 122 
درهم مكأتبة باسم الشريك الوحيد 

السيد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 839532.
216I

PREMIUM FINANCE

FIRAS BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

FIRAS BUILDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار القايد 
حر6يل تامنصورت - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
129531

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   26
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 FIRAS  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

.BUILDING
اشغا9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخألفة او البناء
.

دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 42222  - القايد حر6يل تامنصورت 

مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد إسماعيل شكرهللا : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
شكرهللا  إسماعيل  السيد 
 1294 تجزئة النخيل رقم  عنوانه)ا) 

تاركة 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
شكرهللا  إسماعيل  السيد 
 1294 تجزئة النخيل رقم  عنوانه)ا) 

تاركة 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   26 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142294.
217I

FIDLOUK

STE DIAL TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDLOUK
216,شارع 22 غشت القصر الكبير ، 

92152، القصر الكبير املغرب
STE DIAL TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 
بعابشة العكلة النويرات مشرع 

بلقصيري 16152 مشرع بلقصيري 
املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.729
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 غشت   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الجليل  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
ديا9 322 حصة اجأماعية من تصل 
922 حصة لفائدة السيد )ة) محمد 

ديا9 بأاريخ 12 غشت 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
بأاريخ  بلقصيري  بمشرع  االبأدائية 

26 شتنبر 2222 تحت رقم 286.

218I

ficogedek sarl au

SOFA BROTHERS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

SOFA BROTHERS SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 
االو9 سيدي عدي املركز سيدي 

املخفي - . ازرو املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1411

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2222 يونيو   16 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   SOFA BROTHERS SARL
وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 
االو9  الطابق  اإلجأماعي  مقرها 
املخفي  سيدي  املركز  عدي  سيدي 
انعدام   :  9 نتيجة  املغرب  ازرو   .  -

النشاط الأجاري.
و حدد مقر الأصفية ب الطابق 
سيدي  املركز  عدي  سيدي  االو9 

املخفي - . ازرو املغرب. 
و عين:

و  لعرج  مصطفى  السيد)ة) 
موالي  تيزي   3 زنقة   216 عنوانه)ا) 
)ة)  كمصفي  املغرب  ازرو   . الحسن 

للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   12 بأاريخ  بازرو  االبأدائية 

2222 تحت رقم 172.

219I

FIDERSER

STE IMEX ZOUHOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC

STE IMEX ZOUHOUR شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي : حي 

اخريبكة زنقة 25 رقم 28 - 14222 
سيدي سليمان املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.2561
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
2222 تقرر حل  16 شتنبر  املؤرخ في 
STE IMEX ZOUHOUR شركة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 122.222 رتسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجأماعي حي  درهم وعنوان مقرها 
 14222  -  28 رقم   25 اخريبكة زنقة 
نتيجة  املغرب  سليمان  سيدي 

الالحأكار واملنافسة وسوء التسيير .
و عين:

نعيمة دهر و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
سيدي   14222  27 رقم  اكدا9  حي 
سليمان املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
حي  وفي   2222 شتنبر   16 بأاريخ 
 14222  -  28 رقم   25 اخريبكة زنقة 

سيدي سليمان املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بسيدي سليمان بأاريخ 26 
شتنبر 2222 تحت رقم 182/22222.

222I

ficogedek sarl au

SOCONTRAC
إعالن مأعدد القرارات

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

SOCONTRAC »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجأماعي: رقم 32 
مكرر زنقة 8 حي االمان مكناس - 

52222 مكناس املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.51165

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 26 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 
حصة اجأماعية   15222 بيع  مايلي: 
العثماني  زوهير  السيد  طرف  من 

لفائدة السيد ارمين طيبي علوي

على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
تعيين السادة زوهير العثماني  مايلي: 
كمسيرين  علوي  طيبي  واالمين 

وموقعين للشركة
على  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 
مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة 

الى شركة ذات املسؤولية املحدودة
على  ينص  الذي   :24 رقم  قرار 

مايلي: تجديد عقد الأوطين للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
.: الذي ينص على مايلي:  بند رقم 

تحيين النطام االسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2222 تحت رقم 3525.
221I

TRANSALIAS

TRANSALIAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

TRANSALIAS
زاوية شارع الهور و سيد قطب إقامة 
الصدق الطابق ارو9 مكأب رقم : 
61/12 - طنجة ، 92222، طنجة 

املغرب
TRANSALIAS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي زاوية شارع 
الهور و سيد قطب إقامة الصدق 
الطابق ارو9 مكأب رقم : 61/12 - 

طنجة - 92222 طنجة املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.45869

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 22 يوليوز 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
قطب  سيد  و  الهور  شارع  »زاوية 
مكأب  ارو9  الطابق  الصدق  إقامة 
رقم : 12/61 - طنجة - 92222 طنجة 
املغرب» إلى » زاوية شارع الهور و سيد 
ارو9  الطابق  الصدق  إقامة  قطب 
مكأب رقم : 16/58 - طنجة - 92222 

طنجة املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 12177.
222I

فيديسير بسمة شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد

إيريطاج أفريكا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

فيديسير بسمة شركة دات 
املسؤولية املحدودة دات الشريك 

الوحيد
تجزئة عثمان زنقة 12 رقم 39-37 
عين الشق الدار البيضاء ، 22472، 

الدار البيضاء املغرب
إيريطاج تفريكا شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة سمية 
إقامة شهرزاد 3 الطابق 5 رقم 22 

النخيل الدار البيضاء - 22342 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.496927

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 شتنبر   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مروان  هشام  )ة)  السيد  تفويت 
تصل  من  اجأماعية  حصة   1.222
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.222
شتنبر   25 بأاريخ  ارميلة  مصطفى 

.2222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 29 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 839571.
223I

CABINET CONIF SARL AU

 CHEMICAL CONSULTING
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET CONIF SARL AU

 LOT WAFFA N°244 ، 28810،
MOHAMMEDIA MAROC

 CHEMICAL CONSULTING SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي الوفاء 
رقم 244 الطابق ارو9 املحمدية - 

28812 املحمدية املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
12967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2211 تكأو6ر   26
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 CHEMICAL CONSULTING SARL

.AU
االستراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والأصدير
الأحليل الكيميائي.

عنوان املقر االجأماعي : حي الوفاء 
 - املحمدية  ارو9  الطابق   244 رقم 

28812 املحمدية املغرب .
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 122  : مسعف  يونس  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مسعف  يونس  السيد 
طابق   12 إقامة حدائق املنار عمارة 
شارع طان طان بوركون   7 شقة   1
22253 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مسعف  يونس  السيد 
طابق   12 إقامة حدائق املنار عمارة 
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شارع طان طان بوركون   7 شقة   1
22253 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائية 

تكأو6ر 2211 تحت رقم 1217.

224I

ADVISORIS

SOALFAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ADVISORIS
 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC

SOALFAB شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي 252 ركن 
شارع بوردو و شارع موالي يوسف 
، الدور السادس شقة 16 سيدي 
بليوط - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.395167

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر حل   2222 يونيو   24 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ   SOALFAB الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 
شارع  ركن   252 اإلجأماعي  مقرها 
الدور   ، بوردو و شارع موالي يوسف 
 - بليوط  سيدي   16 السادس شقة 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   22222

9 : وقف النشاط.
و حدد مقر الأصفية ب 252 ركن 
يوسف  موالي  شارع  و  بوردو  شارع 
سيدي   16 شقة  السادس  الدور   ،
البيضاء  الدار   22222  - بليوط 

املغرب. 

و عين:
الطاهري  صوفيا  السيد)ة) 

تجزئة   128 عنوانه)ا)  و  حساني 

الدار  سندباد عين الذياب  22182 

البيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقأضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 837299.

225I

EVENT OMAR LAROSSI

EVENT OMAR LAROSSI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

EVENT OMAR LAROSSI

323 مجمع العرفان الأجزئة 32 

العمارة 323 الطابق الأاني رقم 142 

، 92222، طنجة املغرب

EVENT OMAR LAROSSI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 323 

مجمع العرفان الأجزئة 32 العمارة 

323 الطابق الأاني رقم 142 طنجة - 

92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.92955

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 ماي   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الحسني  عمر  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجأماعية  حصة   52 العرو�سي 

)ة)  حصة لفائدة السيد   122 تصل 

هشام القنفود بأاريخ 24 ماي 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يونيو   21 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 6226.

226I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

FEDDANE TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage fes vn ، 30000
فاس املغرب

FEDDANE TRAV شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة رقم 
1 املأواجدة بالسفلي عمارة س 3 

اقامة الرياض تجزئة دليلة الضحى 
زواغة فاس. - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
74267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FEDDANE TRAV
مقاو9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ملخألف اشغا9 البناء.
نقل البضائع عن طريق السيارة..

عنوان املقر االجأماعي : شقة رقم 
 3 س  عمارة  بالسفلي  املأواجدة   1
الضحى  دليلة  تجزئة  الرياض  اقامة 

زواغة فاس. - 32222 فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
1.222 حصة   : السيد فهد فدان 

بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

دوار  السيد فهد فدان عنوانه)ا) 
ايت اعمر ويكو عين الشكاك صفرو 

32222 صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

دوار  السيد فهد فدان عنوانه)ا) 
ايت اعمر ويكو عين الشكاك صفرو 

32222 صفرو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   25 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 5274.

227I

FISCALITY CONSULTING CENTER

H.S CREA ART
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

H.S CREA ART شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

تسكجور صوكوما رقم 2132 شقة 
رقم 5 الطابق 1 مراكش - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

129423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.



عدد 5739 - 29 ر6يع ارو9 1444 )26 تكأو6ر 2222)الجريدة الرسمية   19788

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 H.S  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. CREA ART
اعما9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطباعة
دراسة وتصميم املوقع تو غيره

التسويق الشبكي.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
شقة   2132 تسكجور صوكوما رقم 
 42222  - مراكش   1 الطابق   5 رقم 

مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد سعد الر6اع : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الر6اع  سعد  السيد 
 6 شقة   16 عمارة   4 سلمى  إقامة 

تاركة 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الر6اع  سعد  السيد 
 6 شقة   16 عمارة   4 سلمى  إقامة 

تاركة 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   23 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 139961.

228I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

 LA PASSION CORNETTE
CAFE RESTAURANT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
 LA PASSION CORNETTE

CAFE RESTAURANT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي فيال رقم 8 
ساحة الدكأور عبد الكريم الخطابي 
املدينة الجديدة - 52222 مكناس 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

57331
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 LA  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 PASSION CORNETTE CAFE

.RESTAURANT
اسأغال9   : غرض الشركة بإيجاز 

مقهى.
فيال   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الكريم  عبد  الدكأور  ساحة   8 رقم 
 52222  - الخطابي املدينة الجديدة 

مكناس املغرب .
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 522  : رامو  السالم  عبد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
522 حصة   : السيدة سعاد رامو 

بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد السالم رامو عنوانه)ا) 
ج  م   36 رقم  فيال  ميموزة  تجزئة 

52222 مكناس املغرب.
 1 عنوانه)ا)  رامو  سعاد  السيدة 
زنقة جعفر الصديق شقة 32 اكدا9 

12222 الر6اط املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد السالم رامو عنوانه)ا) 
ج  م   36 رقم  فيال  ميموزة  تجزئة 

52222 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   24 الأجارية بمكناس بأاريخ 

2222 تحت رقم 3598.
229I

Maître ADIL BOUGHA

POLYFIRE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

Maître ADIL BOUGHA
 19Angle Rue des Moineaux et

 Rue Rossignols-Riviéra Quartier
 Oasis ، 20200، Casablanca

maroc
POLYFIRE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 422شارع 
الزرقطوني الطابق 6 رقم 28 الدار 

البيضاء 22222 الدار البيضاء 
املغرب .

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.87741
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم تعيين   2214 مارس   26 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

التركاني فايزة زينب كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تبريل 2214 تحت رقم 22545925.
232I

FISCALITY CONSULTING CENTER

 EMAX TRANSPORT
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

 EMAX TRANSPORT MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

تسكجور صوكوما رقم 2132 شقة 
رقم 5 الطابق 1 مراكش - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

129275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 EMAX : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

. TRANSPORT MAROC

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لفائدة الغير

غير  وارمأعة  الطرود  نقل 

املصحو6ة

اسأيراد وتصدير.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

شقة   2132 تسكجور صوكوما رقم 
 42222  - مراكش   1 الطابق   5 رقم 

مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : السيد سميث تدم دفيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سميث تدم دفيد عنوانه)ا) 
ر9   122 شارع بالدوين هالنس رقم 

جبر 2222 بريأيش ستزن بريطانيا.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد سميث تدم دفيد عنوانه)ا) 
ر9   122 شارع بالدوين هالنس رقم 

جبر 222 بريأيش ستزن بريطانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 139824.
231I

JURISMAG SARL

HYTEGO TECH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JURISMAG SARL
5، زنقة بلياد ، إقامة عمران، 
)مقابل املدرسة االبأدائية عبد 

املومن)، الشقة رقم 5 ، 22392، 
الدار البيضاء املغرب

HYTEGO TECH SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 46، شارع 
الزرقطوني ، الطابق 2، الشقة رقم 

6 - 22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557249
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HYTEGO TECH SARL
تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
على  وخدمات  تطبيقات  وإطالق 

الهاتف املحمو9 في السوق.
عنوان املقر االجأماعي : 46، شارع 
الشقة رقم   ،2 الطابق   ، الزرقطوني 

6 - 22222 الدار البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 32.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد يوسف الأباع : 152 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد حمزة كو6رايم : 152 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الأباع  يوسف  السيد 
22222 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا)  كو6رايم  حمزة  السيد 
22222 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  كريعي  نها9  السيدة 
22222 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842151.
232I

س-اطلس

AMA COLIS & SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

س-اطلس
الطابق االو9 الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، 23222، بني مال9 
املغرب

AMA COLIS & SERVICES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي االداري 

تجزئة العأمانية الطابق الثالث - 
23222 بني مال9 املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.12955
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تقرر حل  22 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   AMA COLIS & SERVICES
وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 
مقرها اإلجأماعي حي االداري تجزئة 
 23222  - الثالث  الطابق  العأمانية 
الأوقف   : بني مال9 املغرب نتيجة 9 

الأام لنشاط الشركة.

تجزئة  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
بني   23222  - اور6يع  تجزئة   4 رقم 

مال9 املغرب. 
و عين:

احمد عأيق الحسني و  السيد)ة) 
عنوانه)ا) تجزئة رقم 4 تجزئة اور6يع 
23222 بني مال9 املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

: تجزئة رقم 4 تجزئة اور6يع 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية ببني مال9 بأاريخ 13 شتنبر 

2222 تحت رقم 872.

233I

STE BENSELLAOU SARL AU 

شركة صيطاك جرسيف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

STE BENSELLAOU SARL AU
 DOUAR TIFIRASINE RAS

 LAKSAR GUERCIF ، 35100،
GUERCIF MAROC

شركة صيطاك جرسيف شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجأماعي صاكة 
مركز صاكة جرسيف - 35122 

جرسيف املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.2179

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   2222 غشت   23 في  املؤرخ 
»االشغا9  من  الشركة  نشاط  تغيير 
»الوساطة  إلى   « الغابوية و الزراعية 

.«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بجرسيف بأاريخ 25 تكأو6ر 

2222 تحت رقم 1423/2222.

234I

س-اطلس

AMA COLIS & SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

س-اطلس

الطابق االو9 الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، 23222، بني مال9 

املغرب

AMA COLIS & SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : حي 

االداري تجزئة العأمانية الطابق 

الثالث - 23222 بني مال9 املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.12955

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تقرر حل  23 غشت  املؤرخ في 

شركة   AMA COLIS & SERVICES

مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 

مقرها اإلجأماعي حي االداري تجزئة 

 23222  - الثالث  الطابق  العأمانية 

بني مال9 املغرب نتيجة لأوقف الأام 

لنشاط الشركة.

و عين:

احمد عأيق الحسني و  السيد)ة) 

عنوانه)ا) تجزئة رقم 4 تجزئة اور6يع 

23222 بني مال9 املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

تجزئة  وفي   2222 شتنبر   23 بأاريخ 

بني   23222  - اور6يع  تجزئة   4 رقم 

مال9 املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية ببني مال9 بأاريخ 29 شتنبر 

2222 تحت رقم 963.

235I
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AYID PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

س-اطلس
الطابق االو9 الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، 23222، بني مال9 
املغرب

 GROUPE SCOLAIRE RAYID
PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

الزيأون اور6يع - 23222 بني مال9 
املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.4675
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 يوليوز   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الحسين  )ة)  السيد  تفويت 
اجأماعية  حصة   3.295 الحنصالي 
من تصل 6.192 حصة لفائدة السيد 
يونيو   24 نبيل العيساوي بأاريخ  )ة) 

.2221
بهيش  نعيمة  )ة)  السيد  تفويت 
تصل  من  اجأماعية  حصة   3.295
6.192 حصة لفائدة السيد )ة) نبيل 

العيساوي بأاريخ 26 تبريل 2222.
هللا  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
1.548 حصة اجأماعية من  مسموع 
تصل 6.192 حصة لفائدة السيد )ة) 
محمد شكوكو بأاريخ 24 نونبر 2221.
العالي  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
الجزولي 3.295 حصة اجأماعية من 
تصل 6.192 حصة لفائدة السيد )ة) 

نعيمة الدراز بأاريخ 24 نونبر 2221.
تفويت السيد )ة) مصطفى شركي 
تصل  من  اجأماعية  حصة   3.295
6.192 حصة لفائدة السيد )ة) خالد 

زاريك بأاريخ 25 غشت 2221.
الوهاب  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجأماعية  حصة   3.295 بداء 
تصل 6.192 حصة لفائدة السيد )ة) 
محمد مرزوق بأاريخ 15 نونبر 2221.
بنياس  تهامي  )ة)  السيد  تفويت 
تصل  من  اجأماعية  حصة   3.295

6.192 حصة لفائدة السيد )ة) قاسم 
الدنياوي بأاريخ 25 ماي 2222.

تفويت السيد )ة) صفوان محمد 
تصل  من  اجأماعية  حصة   1.548
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   6.192

انجود عدنان بأاريخ 25 ماي 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبأدائية ببني مال9 بأاريخ 27 شتنبر 

2222 تحت رقم 936.
236I

FIDLOUK

STE opdumarbre
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDLOUK
216,شارع 22 غشت القصر الكبير ، 

92152، القصر الكبير املغرب
STE opdumarbre شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
املصباحي االمل 1-93-2 القصر 
الكبير 92152 القصر الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3521
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   19
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.opdumarbre
*تعما9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخألفة 
 *بيع وتركيب جميع تنواع الرخام.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
القصر   1-93-2 االمل  املصباحي 
الكبير 92152 القصر الكبير املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

السيد عمرو ادريسو : 422 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

422 حصة   : السيد مراد دحمان 
بقيمة 122 درهم للحصة .

 222  : ادريسو  مصطفى  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ادريسو  عمرو  السيد 
 32 رقم  الصوجا  شارع  احريق  حي 

مارتيل 93152 مارتيل املغرب.
عنوانه)ا)  دحمان  مراد  السيد 
 92152  52 رقم  ميمون  حي سيدي 

القصر الكبير املغرب.
السيد مصطفى ادريسو عنوانه)ا) 
مارتيل  الصوجا  شارع  احريق  حي 

93152 مارتيل املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ادريسو  عمرو  السيد 
 32 رقم  الصوجا  شارع  احريق  حي 

مارتيل 93152 مارتيل املغرب
عنوانه)ا)  دحمان  مراد  السيد 
 92152  52 رقم  ميمون  حي سيدي 

القصر الكبير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  الكبير  بالقصر  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 265.
237I

EXAFINANCE.COMPTA

ISO CONGELATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXAFINANCE.COMPTA
 Angle Route Oulade ,134

 Ziane et Rue Aswane. Imm
 B, 1etg APPT N° 2 ، 20500،

CASABLANCA MAROC
ISO CONGELATION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 26 شارع 
مرس السلطان الشقة 3 الطابق 

االو9 - 22226 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
552391

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   14
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 ISO  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. CONGELATION
تجارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

ارسماك.
املنأجات  وتصدير  اسأيراد   -

الغذائية.
منأجات  جميع  وتصدير  تجهيز   -
املأكوالت البحرية الطازجة واملجمدة.
وتصدير  واسأيراد  نقل   -
الرخويات  ارسماك.  تنواع  جميع 
والقشريات ورتسيات اررجل واملحار 
املنأجات  من  وغيرها  البحر  وجراد 
عن  املسأوردة  تو  املحلية  البحرية 
 ، الأجميد  قوارب  تو  الصيد  طريق 

وطنية تو تجنبية ؛
واسأيراد  و6يع  و6ناء  شراء   -
وشحن  واستئجار  وتجهيز  وتشغيل 
جميع السفن وسفن الصيد بجميع 
تنواعها واملخصصة للصيد وغيرها ؛

واسأيراد  وتسويق  و6يع  شراء   -
والفواكه  القواقع  وتصدير 
ارغذية  وجميع  والخضروات 

الزراعية واملنأجات الغذائية ؛
التزود  وإعادة   ، الشحنات   -
بالوقود ، والعبور ، واإلمداد ، وتجهيز 
، والأخزين ، ومناولة قوارب  السفن 

الصيد البحرية واملسأأجرة ؛
اإلنأاج  وسائل  كافة  اسأغال9   -
والساحلي  البحري  الصيد  رسطو9 

والسطحي والحرفي.
- الصيد البحري بجميع تشكاله.

- نقل البضائع لحساب الغير.
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الخاصة  املصانع  تشغيل   -

بمعالجة وحفظ املنأجات السمكية 

وامأالك حيازات في جميع الصناعات 

املماثلة تو ذات الصلة ؛

واسأيراد  و6يع  و6ناء  شراء   -

وشحن  واستئجار  وتجهيز  وتشغيل 

جميع السفن وسفن الصيد بجميع 

تنواعها املعدة للصيد وغيرها ؛

وتصدير  اسأيراد   ، عام  تاجر   -

املغر6ية تو  جميع املنأجات وارشياء 

ارجنبية الطبيعية تو املصنعة وجميع 

بها من  واملنأجات املصرح  ارصناف 

قبل الئحة الجمارك املغر6ية ؛

العمليات  جميع   ، عام  و6وجه   -

الصناعية تو املالية تو اروراق املالية 
تو العقارات الأجارية التي قد تكون 

مرتبطة بشكل مباشر تو غير مباشر 

بواحدة تو تخرى من العمليات املشار 
بطريقة تسهل تو تعزز   ، إليها تعاله 

تو تنمي نشاط املجأمع ، في تي شكل 

من ارشكا9 في الشركات التي تسعى 

لأحقيق تهداف مماثلة تو ذات صلة..

26 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

الطابق   3 الشقة  السلطان  مرس 

االو9 - 22226 الدار البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 822.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 : قنديلة  الحميد  عبد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   8.222

للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

قنديلة  الحميد  عبد  السيد 

 24 عمارة  ياسين  تجزئة  عنوانه)ا) 

طابق 1 شقة 2 االلفة الدار البيضاء 

22222 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

قنديلة  الحميد  عبد  السيد 

 24 عمارة  ياسين  تجزئة  عنوانه)ا) 

طابق 1 شقة 2 االلفة الدار البيضاء 

22222 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

غشت 2222 تحت رقم 834225.

238I

AR EXPERTISE

 TISSAGE INDUSTRIEL DU

MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AR EXPERTISE

219، تقاطع شارع الزرقطوني 

وشارع إبراهيم الروداني ، 22222، 

MAROC الدار البيضاء

 TISSAGE INDUSTRIEL DU

MAROC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 38 
زنقة رفائيل مارسكا9 عين برجة 

الدارالبيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.29257

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 ماي   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الشادلي  رانيا  )ة)  السيد  تفويت 

 12 تصل  من  اجأماعية  حصة   12

حصة لفائدة السيد )ة) ماهة بناجح 

بأاريخ 27 يونيو 2222.

الشادلي  غيثة  )ة)  السيد  تفويت 

 12 تصل  من  اجأماعية  حصة   12

حصة لفائدة السيد )ة) ماهة بناجح 

بأاريخ 27 يونيو 2222.

تفويت السيد )ة) تية الشادلي 12 

حصة اجأماعية من تصل 12 حصة 

لفائدة السيد )ة) ماهة بناجح بأاريخ 

27 يونيو 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 24 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 839962.

239I

ائأمانية بوعرفة

STE M.A.J CONDUITE SRAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائأمانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61222، بوعرفة املغرب
 STE M.A.J CONDUITE SRAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 34 شارع 
مراكش بوعرفة - 61222 بوعرفة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1111
 23 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.M.A.J CONDUITE SRAL
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لأعليم السياقة.
34 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 
بوعرفة   61222  - بوعرفة  مراكش 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 32.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد الطويل جلو9 : 122 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد عبد الرحيم ابراهيم : 122 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 122  : اليوسفي  محسن  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  جلو9  الطويل  السيد 
بوعرفة   61222 مسكي  زنقة   12

املغرب.

ابراهيم  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) شارع املقاومة قصر املعيز 

61222 فكيك املغرب.
اليوسفي  محسن  السيد 
الثاني  الحسن  شارع   71 عنوانه)ا) 

61222 بوعرفة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
اليوسفي  محسن  السيد 
الثاني  الحسن  شارع   71 عنوانه)ا) 

61222 بوعرفة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   23 االبأدائية بفجيج بأاريخ 

2222 تحت رقم 336.

242I

STE ZORAF TRA SARL

STE ZORAF TRA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE ZORAF TRA SARL
 ، تازة  اكنو9  العربي  املغرب  حي 

35222، تازة املغرب
شركة   STE ZORAF TRA SARL

ذات املسؤولية املحدودة
حي  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 
 35222  - املغرب العربي اكنو9 تازة 

تازة املغرب
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6715
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   26
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ZORAF TRA SARL
االشغا9   : غرض الشركة بإيجاز 

املخألفة و البناء
االشغا9 الغابوية 

االسأيراد والأصدير.
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حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 35222  - املغرب العربي اكنو9 تازة 

تازة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 222  : امحيندات  منار  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
الزهراء  فاطمة  السيدة 
 122 222 حصة بقيمة   : امحيندات 

درهم للحصة .
 : امحيندات  االاله  عبد  السيد 
622 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

 .
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة منار امحيندات عنوانه)ا) 
حي املغرب العربي اكنو9 تازة 35222 

تازة املغرب.
السيدة فاطمة الزهراء امحيندات 
اكنو9  العربي  املغرب  حي  عنوانه)ا) 

تازة 35222 تازة املغرب.
امحيندات  االاله  عبد  السيد 
عنوانه)ا) دوار اوالد حمو اجبارنة تازة 

35222 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة منار امحيندات عنوانه)ا) 
حي املغرب العربي اكنو9 تازة 35222 

تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   25 بأاريخ  بأازة  االبأدائية 

2222 تحت رقم 466.

241I

AXURYS

AXURYS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AXURYS
 61AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAPHA EL MAANI ETG 2
 N°62 ، 20400، CASABLANCA

maroc

AXURYS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 61شلرع 
اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني 

طابق 2 رقم 62 - 22422 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
443667

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2219 شتنبر   24
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AXURYS
 Cyber  : بإيجاز  الشركة  غرض 

sécurité et gestion des risques
.Intelligence artificielle

61شلرع   : عنوان املقر االجأماعي 
اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني 
الدار   22422  -  62 رقم   2 طابق 

البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 52.222  : نبيل  حسون  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 : ياسين  الفضل  ابو  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   52.222

للحصة . 
522 بقيمة   : السيد حسون نبيل 

122 درهم.
 522  : السيد ابو الفضل ياسين 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  نبيل  حسون  السيد 
 56 عمارة  سيتي  كولف  بوسكورة 
بوسكورة  الخضراء  املدينة   6 شقة 

27182 الدار البيضاء املغرب.

ياسين  الفضل  ابو  السيد 
سيتي  كولف  بوسكورة  عنوانه)ا) 
املدينة   11 شقة   2 129طابق  عمارة 
 27182 النواصر  بوسكوة  الخضراء 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  نبيل  حسون  السيد 
 56 عمارة  سيتي  كولف  بوسكورة 
بوسكورة  الخضراء  املدينة   6 شقة 

27182 الدار البيضاء املغرب
ياسين  الفضل  ابو  السيد 
سيتي  كولف  بوسكورة  عنوانه)ا) 
املدينة   11 شقة   2 129طابق  عمارة 
 27182 النواصر  بوسكوة  الخضراء 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ البيضاء  بالدار   الأجارية 
 26 شتنبر 2219 تحت رقم 714889.
242I

STE FIPARK

 STE SMART APP
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

STE FIPARK
 RUE ALJIHAD HAY RIAD RTE 42

 AIN SMEN FES ، 30000، FES
MAROC

 STE SMART APP CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 23 
زنقة الياس ابن معاوية الشقة 4 م 

ج - 32222 فاس املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.54821

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2222 غشت   32 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 STE SMART ذات الشريك الوحيد 
APP CONSULTING مبلغ رتسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222

23 زنقة الياس ابن  اإلجأماعي اقامة 
معاوية الشقة 4 م ج - 32222 فاس 
الشركة  حل   1-  :  9 نتيجة  املغرب 

مبكرا
--2 تعيين املصفي ومقر الأصفية.

و حدد مقر الأصفية ب اقامة 23 
زنقة الياس ابن معاوية الشقة 4 م ج 

- 32222 فاس املغرب. 
و عين:

و  العزوزي  كريم  السيد)ة) 
زنقة الياس ابن   23 اقامة  عنوانه)ا) 
فاس   32222 م ج   4 معاوية الشقة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 
زنقة الياس ابن معاوية   23 اقامة   :

الشقة 4 م ج
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   25 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4292.
243I

BEFEC

HA BACK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BEFEC
32 شارع الجيش امللكي ، 22222، 

الدار البيضاء املغرب
HA BACK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق الثالث رقم 
8 الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
24.685

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   26
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 HA  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BACK
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصا9 واالستشارات والأدريب.
59 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 
 8 رقم  الثالث  الطابق  الزرقطوني 
الدار البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي :
 Alexis HADJEDJ : 100 السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 Alexis HADJEDJ السيد 
عنوانه)ا) املقيم في باريس ، 18 شارع 
 75211 فرنسا   -  75211 دورانتي 

دورانتي فرنسا.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 Alexis HADJEDJ السيد 
عنوانه)ا) املقيم في باريس ، 18 شارع 
 75211 فرنسا   -  75211 دورانتي 

دورانتي فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

يوليوز 2222 تحت رقم 831.942.
244I

فيديسير بسمة شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد

إيريطاج أفريكا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيديسير بسمة شركة دات 
املسؤولية املحدودة دات الشريك 

الوحيد
تجزئة عثمان زنقة 12 رقم 39-37 
عين الشق الدار البيضاء ، 22472، 

الدار البيضاء املغرب

إيريطاج تفريكا شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 
سمية إقامة شهرزاد 3 الطابق 

5 رقم 22 النخيل - 22342 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
496927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2221 مارس   16
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : إيريطاج 

تفريكا.
: مقاو9 في  غرض الشركة بإيجاز 

مخألف ارشغا9 و التشييدات.
زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
سمية إقامة شهرزاد 3 الطابق 5 رقم 
الدار البيضاء   22342  - النخيل   22

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : مروان  هشام  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مروان  هشام  السيد 
رياض   79 محج موالي عبد هللا رقم 

النخيل 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مروان  هشام  السيد 
رياض   79 محج موالي عبد هللا رقم 

النخيل 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

مارس 2221 تحت رقم 496927.

245I

STE FIPARK

STE AUTO YOUSSEF CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIPARK
 RUE ALJIHAD HAY RIAD RTE 42

 AIN SMEN FES ، 30000، FES
MAROC

 STE AUTO YOUSSEF CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 31 زنقة 
عزيز الفشأالي ايت سقاطو تجزئة 
الجيش الطابق السفلي - 32222 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
74275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 غشت   16
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AUTO YOUSSEF CAR
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات .
زنقة   31  : عنوان املقر االجأماعي 
تجزئة  سقاطو  ايت  الفشأالي  عزيز 
 32222  - السفلي  الطابق  الجيش 

فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : زينب  املطيع  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
 1222  : زينب  املطيع  السيدة 

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زينب  املطيع  السيدة 
زنقة عدن تجزئة بنجلون طريق   15

ايموزار 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  زينب  املطيع  السيدة 
زنقة عدن تجزئة بنجلون طريق   15

ايموزار 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   25 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4296.
246I

ste FIDOKOM sarl au

SAGHI TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste FIDOKOM sarl au
 N°163 rue dakhla hay el amal

 selouane nador ، 62700، Nador
Maroc

SAGHI TRAV شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي سكأور 
مسعود بلوك 45 بوعرك - 62222 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
24669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   12
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 SAGHI : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

. TRAV
اشغا9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخألفة.
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سكأور   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 62222  - بوعرك   45 مسعود بلوك 

الناظور املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : السيد يوسف الصغيري 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الصغيري  يوسف  السيد 
 45 سكأور مسعود بلوك  عنوانه)ا) 

بوعرك 62222 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الصغيري  يوسف  السيد 
 45 سكأور مسعود بلوك  عنوانه)ا) 

بوعرك 62222 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور بأاريخ 29 شتنبر 

2222 تحت رقم 4477.
247I

BETA FIDUCIAIRE

BRODERIE ORIENTALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA
MAROC

BRODERIE ORIENTALE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : املنطقة 
الصناعية - 62222 وجدة املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.12323
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تقرر حل  29 شتنبر  املؤرخ في 
شركة   BRODERIE ORIENTALE
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
درهم وعنوان   3.822.222 رتسمالها 
مقرها اإلجأماعي املنطقة الصناعية 
62222 وجدة املغرب نتيجة النهاء   -

عقد الشركة.

و عين:

و  رابحي  الدين  نصر  السيد)ة) 

طريق عونية السراق رقم  عنوانه)ا) 

وجدة   62222 العرفان  طريق   19

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

وفي املنطقة   2222 29 شتنبر  بأاريخ 

الصناعية - 62222 وجدة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   25 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2222 تحت رقم 1535.

248I

Maître ADIL BOUGHA

POLY FIRE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما9 الشركة

Maître ADIL BOUGHA

 19Angle Rue des Moineaux et

 Rue Rossignols-Riviéra Quartier

 Oasis ، 20200، Casablanca

maroc

POLY FIRE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 422شارع 

الزرقطوني الطابق 6 رقم 28 الدار 

البيضاء 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

رفع رتسما9 الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.87741

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   2214 دجنبر   26 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 

»222.222 درهم» تي من »522.222 

عن  درهم»   722.222« إلى  درهم» 

تو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

دجنبر 2213 تحت رقم 22537597.

249I

مينارة فينانس جروب

مينارة فينانس جروب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

مينارة فينانس جروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
مينارة فينانس جروب شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 52 شارع 
موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 42222 مراكش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.17257

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تم تعيين  29 شتنبر  املؤرخ في 
ايت  السيد)ة)  للشركة  مسير جديد 

بويغولدن هشام كمسير وحيد
تبعا لقبو9 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   26 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142118.
252I

CONSULTATION ET SERVICES

MARIA CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CONSULTATION ET SERVICES
 CASABLANCA, 549BD ABA

 CHOUAIB DOUKALI DRISSIA 2
 ETG 1 ، 20500، CASABLANCA

MAROC
 MARIA CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق 2 الشقة 6 - 

22522 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.347735
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2222 شتنبر   14 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 MARIA الوحيد  الشريك  ذات 
رتسمالها  مبلغ   CONSTRUCTION
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
الزرقطوني  شارع   46 اإلجأماعي 
الدار   22522  -  6 الشقة   2 الطابق 

البيضاء املغرب نتيجة 9 : - 
تزاوله  التي  لنشاط  النهائي  الأوقف 
موضوعها  تحقيق  لعدم  الشركة 

االجأماعي.
و حدد مقر الأصفية ب 46 شارع 
 -  6 الشقة   2 الطابق  الزرقطوني 

22522 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  سليمان  بن  كما9  السيد)ة) 
رقم  حي املسجد زنقة هاء  عنوانه)ا) 
املغرب  البيضاء  الدار   22522  19

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842282.
251I

MOORE CASABLANCA

إمدزاش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

إمدزاش شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي تجزئة 
ميسان قطعة 722 املنطقة 

الصناعية ولد صالح بوسكورة - 
27182 الدار البيضاء املغرب.
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تغيير نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.35523
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم تغيير   2222 يوليوز   28 املؤرخ في 
نشاط الشركة من »اسأيراد وتصدير 
املنأجات  نقل  الطبية،  املعدات 
املخبرية،تمثيل الشركات املغر6ية تو 
مشابه،  غرض  لديها  التي  ارجنبية 
تو  شركات  تي  في  الشركة  مشاركة 
شركات تم إنشاؤها تو سيأم إنشاؤها 
بشكل  مرتبطة  تكون  قد  والتي   ،
الشركة  بهدف  تو غير مباشر  مباشر 
تو بأي غرض مشابه تو ذي صلة ، وال 
سيما الشركات تو الشركات التي من 
املرجح تن يساهم غرضها في تحقيق 
وسيلة  بأي  وهذا   ، الشركة  غرض 
شركات  ال سيما عن طريق إنشاء   ،
عمليات  تو  مساهمات  تو  جديدة 

اندماج تو مشاريع مشتركة، 
الأناز9  تو  اكتساب  تو  اإليداع 
الحصرية  تو  االمأياز  تو  التشغيل  تو 
ري  املباشرة  غير  تو  املباشرة 
براءات اختراع تو عالمات تجارية تو 
»تصنيع  إلى  ؛»  تراخيص تو عمليات 
ارجهزة  وصيانة  وتوزيع  واسأيراد 
ان  التشخيص  وكواشف  الطبية 
املعدات  وتصدير  فيترو،اسأيراد 
الطبية، نقل املنأجات املخبرية،تمثيل 
التي  ارجنبية  تو  املغر6ية  الشركات 
لديها غرض مشابه، مشاركة الشركة 
في تي شركات تو شركات تم إنشاؤها 
تكون  قد  والتي   ، إنشاؤها  تو سيأم 
مرتبطة بشكل مباشر تو غير مباشر 
بهدف الشركة تو بأي غرض مشابه 
وال سيما الشركات تو   ، تو ذي صلة 
الشركات التي من املرجح تن يساهم 
 ، الشركة  في تحقيق غرض  غرضها 
وهذا بأي وسيلة ، ال سيما عن طريق 
إنشاء شركات جديدة تو مساهمات تو 
عمليات اندماج تو مشاريع مشتركة، 

الأناز9  تو  اكتساب  تو  اإليداع 
الحصرية  تو  االمأياز  تو  التشغيل  تو 
املباشرة تو غير املباشرة ري براءات 
اختراع تو عالمات تجارية تو تراخيص 

تو عمليات ؛».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 838972.
252I

smaticomp

SMATIPUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

smaticomp
353, زاوية شارع محمد الخامس 
و شارع املقاومة الطابق الأاني 

رقم 2 الدارالبيضاء -، 22322، 
casablanca maroc

SMATIPUB شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 84 زنقة 
اوالد زيان املركز الأجاري ابو ذهبي 
الطابق 3 رقم 94 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557671
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SMATIPUB
غرض الشركة بإيجاز : اإلعالن.

زنقة   84  : عنوان املقر االجأماعي 
ذهبي  ابو  الأجاري  املركز  زيان  اوالد 
الدار   22222  -  94 رقم   3 الطابق 

البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
: عال  الحاج  ايت  عدنان   السيد 
252 حصة بقيمة 122 درهم للحصة.

السيد تمين العلوي مدغري : 752 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

 : عال  الحاج  ايت  عدنان  السيد 
252 بقيمة 122 درهم.

السيد تمين العلوي مدغري : 752 
بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عال  الحاج  ايت  عدنان  السيد 
ورزازات   45222 ادلسان  عنوانه)ا) 

املغرب.
مدغري  العلوي  تمين  السيد 
138 زنقة واد ايكم درج و  عنوانه)ا) 
زاوية الزيزفون   21 شقة   3 طابق   2

22222 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
مدغري  العلوي  تمين  السيد 
138 زنقة واد ايكم درج و  عنوانه)ا) 
زاوية الزيزفون   21 شقة   3 طابق   2

22222 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842552.

253I

BETA FIDUCIAIRE

ROSA CLEAN SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA
MAROC

ROSA CLEAN SERVICES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 34 شارع 
احفير الطابق الثالث رقم 6 - 62222 

وجدة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.32213

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تم تعيين  15 شتنبر  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

بوكرون اسماعيل كمسير وحيد
تبعا لقبو9 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2222 تحت رقم 1479.
254I

MEDAFCO CONSULTING SARL AU

ايموبيليير ماروزا 
IMMOBILIERE MAROSA

إعالن مأعدد القرارات

 MEDAFCO CONSULTING SARL
AU

 AL IRFANE 2 GH 4 IMMEUBLE
 47 N 249 ، 90045، TANGER

MAROC
 IMMOBILIERE ايمو6يليير ماروزا
MAROSA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: 12 زنقة 
ابن زيدون الطابق ارر�سي رقم 3 - 

92222 طنجة املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.797

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 24 ماي 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تعيين/إضافة السيدة يسمن اظبيب 
مسيرتين  اظبيب  سيلفيا  والسيدة 
عبد  السيد  جانب  الى  جديدتين 
الخالق اظبيب ملدة غير محددة مع 

االمضاء املنفصل
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تحيين البند 22 من القانون ارسا�سي 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
على  ينص  الذي   :22 رقم  بند 
تغيير)  22:....)بدون  البند  مايلي: 
-3تعيين مسيرين من طرف الشركاء: 
- السيد عبد الخالق اظبيب، املزداد 
بأاريخ 24/12/1951 الحامل لبطاقة 
ك131631،-السيدة  رقم  الأعريف 
بأاريخ  املزدادة  اظبيب،  سيلفيا 
لبطاقة  الحاملة   29/24/1956
السيدة   - ك221181ط  اإلقامة 
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بأاريخ  املزدادة  اظبيب  يسمن 
لبطاقة  الحاملة   22/24/1977
تم  9.س821836،  رقم  الأعريف 
تعيينهم ملدة غير محددة مع االمضاء 

املنفصل 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   22 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 255872.
255I

مكأب الجرودي

COMPLEXE BRASOF
فسخ عقد تسيير حر رصل تجاري 

)ارشخاص املعنويون)
فسخ عقد تسيير حر رصل تجاري

COMPLEXE BRASOF
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
 COMPLEXE BRASOF لشركة 
دوار   : ب  االجأماعي  مقرها  الكائن 
ادغاال اوالد حمو مطالسة الدريوش 
62222 الناضور املغرب املؤرخ في 22 

تكأو6ر 2222 تقرر مايلي:
فسخ عقد التسيير الحر لألصل   
الأجاري الكائن ب : دوار ادغاال اوالد 
 62222 الدريوش  مطالسة  حمو 
املوقع من طرف   ، املغرب  الناضور 
 :  COMPLEXE BRASOF شركة 
و  الأجاري  لألصل  مالكة  بصفتها 
شركة COMPLEXE SATAM بصفتها 

مسيرة حرة.
256I

ALTERNATIVES AUDIT & EXPERTISE

 TESTING SOLUTION 
MAROC SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

 ALTERNATIVES AUDIT &
EXPERTISE

شارع السالم طابق 6 رقم 14 ، 
92222، طنجة املغرب

 TESTING SOLUTION MAROC 
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 LOT وعنوان مقرها االجأماعي

 N° 380 ZONE INDUSTRIELLE
 GZENAYA RDC -TANGER -

92222 طنجة املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
127765

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم تغيير   2222 يوليوز   22 املؤرخ في 
 TESTING  « من  الشركة  تسمية 
 «SOLUTION MAROC SARL AU
 Komax Testing Maroc SARL :« إلى

. «AU
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   32 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 257923.
257I

ALTERNATIVES AUDIT & EXPERTISE

 KOMAX TSK MAROC SARL 
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

 ALTERNATIVES AUDIT &
EXPERTISE

شارع السالم طابق 6 رقم 14 ، 
92222، طنجة املغرب

 KOMAX TSK MAROC SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجأماعي 

 TANGER – ZONE FRANCHE
 D’EXPORTATION LOT RF N°2 -

92222 طنجة املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
92749

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى   
تم تغيير   2222 يوليوز   22 املؤرخ في 
 KOMAX TSK « تسمية الشركة من
 Komax« إلى   «MAROC SARL AU

. «Testing Maroc FT SARL AU
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   32 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 257922.
258I

BETA FIDUCIAIRE

 BROOKOLYN UNIVERSITY

COFFE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل الأصفية

BETA FIDUCIAIRE

 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA

MAROC

 BROOKOLYN UNIVERSITY

COFFE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : تجزئة 

الشباب الطابق االو9 شقة رقم 2 

حي القدس - 62222 وجدة املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.33497

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

2222 تقرر حل  12 شتنبر  املؤرخ في 

 BROOKOLYN UNIVERSITY

مسؤولية  ذات  شركة   COFFE

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   92.222 رتسمالها 

الشباب  تجزئة  اإلجأماعي  مقرها 

الطابق االو9 شقة رقم 2 حي القدس 

62222 وجدة املغرب نتيجة النهاء   -

عقد الشركة.

و عين:

و  بشاري  محمد  السيد)ة) 

وشارع  احفير  شارع  زاوية  عنوانه)ا) 

ابن حمديس عمارة 8 رقم 46 62222 

وجدة املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

وفي تجزئة   2222 تكأو6ر   12 بأاريخ 

الشباب الطابق االو9 شقة رقم 2 حي 

القدس - 62222 وجدة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   23 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2222 تحت رقم 1519.

259I

Société somicoc

شركة فيفا كولور صوا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt 2 VN

Fes، 30000، Fes Maroc
شركة فيفا كولور صوا شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 42 

شارع بيروت الزهور 1 تجزئة غيأة - 
32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
74281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

فيفا كولور صوا .
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالأقسيط  الأجميل  مسأحضرات 

مع االستراد والأصدير.
 42 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 
1 تجزئة غيأة -  شارع بيروت الزهور 

32222 فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد الخاوي علي : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  علي  الخاوي  السيد 
42 ثجزئة غيثة الزهور  شارع بيروت 

1 32222 فاس املغرب.
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والعائلية  الشخصية  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  علي  الخاوي  السيد 
42 ثجزئة غيثة الزهور  شارع بيروت 

1 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   26 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4124/2222.
262I

لوكسر للحسابات

GO TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
لوكسر للحسابات

41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 
، 62222، وجدة املغرب

GO TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي 76 زنقة 

امانة رقم 4 تجزئة سالمة طريق تازة 
- 62222 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.28761
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
2218 تقرر حل  18 فبراير  املؤرخ في 
 GO شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 122.222 TRAVAUX مبلغ رتسمالها 
 76 اإلجأماعي  درهم وعنوان مقرها 
زنقة امانة رقم 4 تجزئة سالمة طريق 
تازة - 62222 وجدة املغرب نتيجة 9 : 

عدم الوصو9 للمبأغى.
76 زنقة  و حدد مقر الأصفية ب 
امانة رقم 4 تجزئة سالمة طريق تازة 

- 62222 وجدة املغرب. 
و عين:

و  مخطاري  يحي  السيد)ة) 
رقم  السالمة  تجزئة   12 عنوانه)ا) 
املغرب  وجدة   62222 بنعدي  4اس 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 
4 تجزئة سالمة  76 زنقة امانة رقم   :

طريق تازة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2218 تحت رقم 722.
261I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

PNEUMATIQUE SIMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما9 الشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
54222، خنيفرة املغرب

PNEUMATIQUE SIMO شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 14 
رقم 22 حي بولحيا امالو اغريبن - 

54222 خنيفرة املغرب.
رفع رتسما9 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.2671

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   2222 شتنبر   21 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 
من  تي  درهم»   1.195.222«
 1.295.222« إلى  درهم»   122.222«
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسأحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
29 شتنبر  االبأدائية بخنيفرة بأاريخ 

2222 تحت رقم 431.
262I

H.MANAGEST

ACCESSOIRES R SIMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

H.MANAGEST
 AVENUE KENNEDY IMM

 ESSALAM APPT N° 07 ، 46000،
SAFI MAROC

ACCESSOIRES R SIMO شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي 163 زنقة 
دار �سي عي�سى الشعبة 22 حي فرنسا 

- 46222 اسفي املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.12639

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تقرر حل  22 شتنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 ACCESSOIRES R الشريك الوحيد 
52.222 درهم  SIMO مبلغ رتسمالها 
زنقة   163 وعنوان مقرها اإلجأماعي 
دار �سي عي�سى الشعبة 22 حي فرنسا 
 :  9 نتيجة  املغرب  اسفي   46222  -

عدم تحقيق االهداف املرتقبة .
 163 ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
زنقة دار ال�سي عي�سى الشعبة 22 حي 

فرنسا - 46222 اسفي املغرب. 
و عين:

و  البصكري  غفران  السيد)ة) 
زنقة دار �سي عي�سى   163 عنوانه)ا) 
الشعبة 22 حي فرنسا 46222 اسفي 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   24 االبأدائية بآسفي بأاريخ 

2222 تحت رقم 852.
263I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

 EL JARDOUNI DE
 MATERIAUX DE
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رتسما9 الشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
54222، خنيفرة املغرب

 EL JARDOUNI DE MATERIAUX

DE CONSTRUCTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز كهف 

النسور - 54222 خنيفرة املغرب.
رفع رتسما9 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1177

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   2222 شتنبر   19 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 
من  تي  درهم»   1.222.222«
 1.122.222« إلى  درهم»   122.222«
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسأحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بخنيفرة بأاريخ 23 تكأو6ر 

2222 تحت رقم 433.
264I

smaticomp

CONSIMP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp
353, زاوية شارع محمد الخامس 
و شارع املقاومة الطابق الأاني 

رقم 2 الدارالبيضاء -، 22322، 
casablanca maroc

CONSIMP شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 84 زنقة 
اوالد زيان املركز الأجاري ابو ذهبي 
الطابق 3 رقم 94 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
557721

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CONSIMP
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.
زنقة   84  : عنوان املقر االجأماعي 
ذهبي  ابو  الأجاري  املركز  زيان  اوالد 
الدار   22222  -  94 رقم   3 الطابق 

البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : السيد زكرياء السمايطي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
 1222  : السمايطي  السيد زكرياء 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السمايطي  زكرياء  السيد 
 3 عمارة  الفردوس  اقامة  عنوانه)ا) 
 22222 س  ع   17 رقم   2 مجموعة 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السمايطي  زكرياء  السيد 
 3 عمارة  الفردوس  اقامة  عنوانه)ا) 
 22222 س  ع   17 رقم   2 مجموعة 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842548.
265I

smaticomp

PRIMO DRIVE AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp
353, زاوية شارع محمد الخامس 
و شارع املقاومة الطابق الأاني 

رقم 2 الدارالبيضاء -، 22322، 
casablanca maroc

PRIMO DRIVE AUTO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 84 زنقة 
اوالد زيان املركز الأجاري ابو ذهبي 
الطابق 3 رقم 94 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
557673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PRIMO DRIVE AUTO
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات .
زنقة   84  : عنوان املقر االجأماعي 
ذهبي  ابو  الأجاري  املركز  زيان  اوالد 
الدار   22222  -  94 رقم   3 الطابق 

البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
بنجلون  عبدالرحمان  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222  :

للحصة . 
 : بنجلون  عبدالرحمان  السيد 

1222 بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بنجلون  عبدالرحمان  السيد 
طابق  لوتتيان  زنقة   36 عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   22222  22 شقة   2

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بنجلون  عبدالرحمان  السيد 
طابق  لوتتيان  زنقة   36 عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   22222  22 شقة   2

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842552.
266I

MEDAFCO CONSULTING SARL AU

 ANOUAR أنوار الشمال
CHAMAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 MEDAFCO CONSULTING SARL
AU

 AL IRFANE 2 GH 4 IMMEUBLE
 47 N 249 ، 90045، TANGER

MAROC
 ANOUAR CHAMAL 9تنوار الشما
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي طريق 

الر6اط 37 عمارة شامة د العرعار 
رقم 12 ب الطابق تحت ارر�سي - 

92222 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.82737

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر حل   2221 نونبر   19 املؤرخ في 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
الشما9  تنوار  الوحيد  الشريك  ذات 
ANOUAR CHAMAL مبلغ رتسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
عمارة   37 الر6اط  طريق  اإلجأماعي 
ب الطابق   12 شامة د العرعار رقم 
تحت ارر�سي - 92222 طنجة املغرب 

نتيجة 9 : - توقف نشاط الشركة
التي  ارهداف  تحقيق  عدم   -

تأسست من تجلها الشركة.
طريق  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
الر6اط 37 عمارة شامة د العرعار رقم 
12 ب الطابق تحت ارر�سي - 92222 

طنجة املغرب. 

و عين:
السيد)ة) حنان لبيض و عنوانه)ا) 
 2 رقم  املضيق  رنقة  النصر  تجزئة 
)ة)  املغرب كمصفي  طنجة   92222

للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   16 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 257432.

267I

idaraty

MONTPARNASS TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

idaraty
 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

MONTPARNASS TOURS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

احمد البقا9 رقم 61 مكرر - 93222 
تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
28887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2221 فبراير   26
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MONTPARNASS TOURS
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النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السياحي.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
احمد البقا9 رقم 61 مكرر - 93222 

تطوان املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : عمر  خمخامي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عمر  خمخامي  السيد 
 18 اقامة دالة رقم   25 حي الجراري 

الشقة 24 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
املحسن  عبد  خمخامي  السيد 
22 رقم  عنوانه)ا) حي البوغاز الزنقة 

11 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   15 االبأدائية بأطوان بأاريخ 

2221 تحت رقم 2542.
268I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

KENI-MARBRE - SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسأمرار نشاط الشركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
KENI-MARBRE - SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: طــريــق 
تيفليـت دوار اوالد سعــد حجــامـــة - 

ص.ب. رقـــم 744 -- 15422 تـيـفــلـيـــت 
الــمــديــنـــة املغرب .

»اسأمرار نشاط الشركة»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

. 26.589
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تقرر ما   2222 شتنبر   25 املؤرخ في 

يلي:

رغم  الشركة  حل  بعدم  قرار   .1
الخسائر املسجلة.

الشركة  رتسما9  تخفيض   .2
بمبلغ يساوي 364.663 درهم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 24 بأاريخ  بالخميسات  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 365 .

269I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 CENTRE DE BEAUTE
GALILEE - SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
 CENTRE DE BEAUTE GALILEE
SARLAU - شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي 12 زنقـة 
تــوفـيـــق الحـكـيـــم عـمـــارة شمــس حــي 
كــوتـيـــي -- 22262 الـــدار البيضاء 

املغـــرب .
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.114.197

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2222 شتنبر   19 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 CENTRE DE ذات الشريك الوحيد 
BEAUTE GALILEE - SARLAU مبلغ 
وعنوان  درهم   322.222 رتسمالها 
تــوفـيـــق  زنقـة   12 اإلجأماعي  مقرها 
الحـكـيـــم عـمـــارة شمــس حــي كــوتـيـــي -- 
22262 الـــدار البيضاء املغـــرب نتيجة 

9 : املنـــافســة و اآلزمـــة اإلقأصـــاديــة .
12 زنقـة  و حدد مقر الأصفية ب 
تــوفـيـــق الحـكـيـــم عـمـــارة شمــس حــي 
البيضاء  الدار   22262  -- كــوتـيـــي 

املغـــرب . 

و عين:

تحمــــد شكــيـــب غـــزولــــي  السيد)ة) 
حـــي   2 زنـقـــة   15 كــدودو و عنوانه)ا) 

املغرب  مال9  بني   23222 اآلدارســة 

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقأضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 
عـمـــارة  الحـكـيـــم  تــوفـيـــق  زنقـة   12  :

شمــس حــي كــوتـيـــي 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842.374.

272I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

BORJ AL-ILEM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما9 الشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

54222، خنيفرة املغرب

BORJ AL-ILEM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 122 

مكرر شارع الحسن الثاني - 54222 

خنيفرة املغرب.
رفع رتسما9 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1755

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   2222 شتنبر   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 

من  تي  درهم»   1.417.222«

 1.817.222« إلى  درهم»   422.222«

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بخنيفرة بأاريخ 25 تكأو6ر 

2222 تحت رقم 439.

271I

FIDUCIAIRE CHEMS

 MUSTAPHA YASSINE
IMPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM 11 LOT EL HANSALI R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

 MUSTAPHA YASSINE IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 
الكورة 98211 مأجر 452 حي 

يعقوب املنصور الر6اط - 11222 
الر6اط املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.152239
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تقرر حل  12 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 MUSTAPHA YASSINE IMPORT
درهم   122.222 رتسمالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار الكورة 
يعقوب  حي   452 مأجر   98211
الر6اط   11222  - الر6اط  املنصور 

املغرب نتيجة 9 : عدم االشأغا9 .
دوار  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
حي   452 مأجر   98211 الكورة 
 11222  - الر6اط  املنصور  يعقوب 

الر6اط املغرب. 
و عين:

فوركة  مصطفى  السيد)ة) 
 2222 فرانكفورت  عنوانه)ا)  و 
)ة)  كمصفي  املانيا  فرانكفورت 

للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 
452 حي  98211 مأجر  : دوار الكورة 

يعقوب املنصور الر6اط
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   24 بأاريخ  بالر6اط  الأجارية 

2222 تحت رقم 129322.
272I
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fiduciaire la koutoubia

 SOCIETE BIGUA CAFE LOS
HERMANOS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

fiduciaire la koutoubia
 RUE HASSAN BEN M›BAREK
 GUELIZ n 34- Marrakech ،

40000، MARRAKECH MAROC
 SOCIETE BIGUA CAFE LOS

HERMANOS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الشقة 2 
عمارة 124 تجزئة اكدار الرويضات - 

marrakech 42222 املغرب .
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.95721

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 23 تكأو6ر 2222 تم تعيين 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

BIGUA YOUSSEF كمسير وحيد
تبعا لقبو9 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   26 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142.
273I

ABK CONSULTING

ABK CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

ABK CONSULTING
 RUE OUED FES APPT N°1 27
 AGDAL RABAT ، 10080، RABAT

MAROC
ABK CONSULTING شركة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
 23  : اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 
زنقة واد درعة شقة 4 اكدا9 الر6اط 

- 12292 الر6اط املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.73331

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
2222 تم تحويل  27 يونيو  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
اكدا9   4 زنقة واد درعة شقة   23  :«
إلى  الر6اط املغرب»   12292  - الر6اط 
اكدا9   1 واد فاس شقة  زنقة   27«

الر6اط - 12292 الر6اط املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   23 بأاريخ  بالر6اط  الأجارية 

2222 تحت رقم 129295.

274I

ACCOUN-TAX SERVICES

MSW AGENCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACCOUN-TAX SERVICES
 RUE IBN TOUMERT IMM
 BELKZIZ N° 10 GUELIZ ،

40000، MARRAKECH MAROC
MSW AGENCY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي نور 5 
مكأب رم ب 34 ب مكرر الطابق 
الثاني شارع الحسن الثاني جيليز 
مراكش - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

129447
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 MSW  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.AGENCY
اسأغال9   : غرض الشركة بإيجاز 

دور الضيافة والفنادق.
 5 نور   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الطابق  مكرر  ب   34 ب  رم  مكأب 
جيليز  الثاني  الحسن  شارع  الثاني 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
هنري  ميشيل  ماكسيم  السيد 

 122 بقيمة  حصة   522  : الفيرت 

درهم للحصة .

522 حصة   : السيدة وداد قابو9 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
هنري  ميشيل  ماكسيم  السيد 

مصمودي  تجزئة  عنوانه)ا)  الفيرت 

رقم 51 تاركة 42122 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  قابو9  وداد  السيدة 

تاركة   51 رقم  مصمودي  تجزئة 

42122 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
هنري  ميشيل  ماكسيم  السيد 

مصمودي  تجزئة  عنوانه)ا)  الفيرت 

رقم 51 تاركة 42122 مراكش املغرب

عنوانه)ا)  قابو9  وداد  السيدة 

تاركة   51 رقم  مصمودي  تجزئة 

42122 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   24 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142212.

275I

MD NOUR

MD NOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MD NOUR

fes ، 30000، fes MAROC

MD NOUR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مكاتب 

مرينة الطابق 3 مكأب 19 شارع عبد 

الكريم بنجلون فاس - 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

74295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 MD  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NOUR

تعما9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخألفة.

مكاتب   : االجأماعي  املقر  عنوان 

مرينة الطابق 3 مكأب 19 شارع عبد 

32222 فاس   - الكريم بنجلون فاس 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 5.222  : احمد  يعقوبي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  احمد  يعقوبي  السيد 

اوالد  الساقية  بوعبيد  اوالد  دوار 

الطيب فاس 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  احمد  يعقوبي  السيد 

اوالد  الساقية  بوعبيد  اوالد  دوار 

الطيب فاس 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   26 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم -.

276I
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ACCOUN-TAX SERVICES

بوكار تدليك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

ACCOUN-TAX SERVICES
 RUE IBN TOUMERT IMM
 BELKZIZ N° 10 GUELIZ ،

40000، MARRAKECH MAROC
بوكار تدليك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي : 32 

زنقة مسلم بوكار - 42272 مراكش 
املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.52255
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
2222 تقرر حل  23 شتنبر  املؤرخ في 
مسؤولية  ذات  شركة  تدليك  بوكار 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
درهم وعنوان   1.622.222 رتسمالها 
مسلم  زنقة   32 اإلجأماعي  مقرها 
بوكار - 42272 مراكش املغرب نتيجة 
على  اإلقبا9  لضعف  الشركة  لحل 

خدماتها وسلعها.
و عين:

و  برجي  سعدية  السيد)ة) 
عنوانه)ا) ح.م تجزئة جيت سكن35 
مراكش   42282 تمرشيش   2 م شقة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
32 زنقة  2222 وفي  23 شتنبر  بأاريخ 
مسلم بوكار - 42272 مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   25 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 12478.
277I

EL IRFANE CONSTRUCTION

PRANK STAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

PRANK STAR
 RUE 2 HAY MOULAY EL 32
 MOSTAPA ، 60000، OUJDA

MAROC

PRANK STAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي 32 زنقة 2 
حي موالي مصطفي - 62222 وجدة 

املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.31171

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2219 تقرر حل  28 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رتسمالها  مبلغ   PRANK STAR
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
موالي  حي   2 زنقة   32 اإلجأماعي 
املغرب  وجدة   62222  - مصطفي 

نتيجة 9 : الأصفية مبكر.
زنقة   32 و حدد مقر الأصفية ب 
2 حي موالي مصطفي - 62222 وجدة 

املغرب. 
و عين:

العابدي  اللطيف  عبد  السيد)ة) 
موالي  حي   2 زنقة   32 عنوانه)ا)  و 
املغرب  وجدة   62222 مصطفي 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   16 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2222 تحت رقم 241.
278I

Bennani & Associes

إنتينسيو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Bennani & Associes
 Marina Casablanca B5 ، 20030،

Casablanca Maroc
إنتينسيو شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي س/ؤ 

الطابق االو9، بلوك س15، حي 
الداخلة، تكادير، املغرب - 82222 

تكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
52859

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   14
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

إنتينسيو.
غرض الشركة بإيجاز : كراء وإدارة 
واالقأناء  تدبير العقارات،  العقارات، 
عن طريق االشتراكات تو غير ذلك في 

الشركات ذات ارغراض املماثلة..
س/ؤ   : االجأماعي  املقر  عنوان 
حي  س15،  بلوك  االو9،  الطابق 
 82222  - املغرب  تكادير،  الداخلة، 

تكادير املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 1.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ت.س  تنأيرغرانيمو  الشركة 
 ،622/29 يوغوسالفيا  عنوانه)ا) 
 22  122 براغ   ،12222 فينوهرادي، 

براغ الجمهورية التشيكية.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مارتين  مراد  السيد 
 122222 التشيكية  الجمهورية 
الجمهورية  التشيكية  الجمهورية 

التشيكية
عنوانه)ا)  جان  بافيلكا  السيد 
 122222 التشيكية  الجمهورية 
الجمهورية  التشيكية  الجمهورية 

التشيكية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية باكادير بأاريخ - تحت رقم -.

279I

BEST SAFAR

BEST SAFAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما9 الشركة

BEST SAFAR
 11Residence Anoual 2 Rue

 Figuig 4ème Etage n° 60 Tanger
، 90000، Tanger Maroc

BEST SAFAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 
 11Résidence Anoual 2 Rue
 Figuig 4 ème Etage n° 60 -
.90000 TANGER MAROC

رفع رتسما9 الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.67745
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   2222 تكأو6ر   23 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 
من  تي  درهم»   3.522.222«
 3.622.222« إلى  درهم»   122.222«
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسأحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   12 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258186.
282I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

SP-TEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA
CONSULTING

 N°31, Lotissement communal,
 Sidi Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC
SP-TEC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 49 
ممر ال لير الرميطاج - 22362 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
557661

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   26
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
SP-  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TEC
غرض الشركة بإيجاز : التركيبات 

الكهر6ائية والسباك.
 49 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 
الدار   22362  - ممر ال لير الرميطاج 

البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : ا99 سنة .
 522.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 5.222  : السيد شكيب جسوس 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد شكيب جسوس عنوانه)ا) 
12س  فيال  املحيط  شرفات  اقامة 
حي  بوطالب  الهادي  عبد  شارع 
البيضاء  الدار   22222 الحسني 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد شكيب جسوس عنوانه)ا) 
12س  فيال  املحيط  شرفات  اقامة 
حي  بوطالب  الهادي  عبد  شارع 
البيضاء  الدار   22222 الحسني 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842412.
281I

املسأامنة الشرقية لأقنيات املحاسبة

A 48 SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

املسأامنة الشرقية لأقنيات 
املحاسبة

شارع محمد عبده اقامة حمزة رقم 
18 مكرر الطابق الثاني رقم 7 ، 

62222، وجدة املغرب
A 48 SARL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
املنار رقم 163 زنقة ابتها9 حي 

االندلس وجدة - 62222 وجدة 
املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.37243
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
2222 تقرر حل  17 شتنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ   A 48 SARL الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 
رقم  املنار  تجزئة  اإلجأماعي  مقرها 
163 زنقة ابتها9 حي االندلس وجدة - 
62222 وجدة املغرب نتيجة 9 : ازمة 

القطاع.
تجزئة  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
حي  ابتها9  زنقة   163 رقم  املنار 
وجدة   62222  - وجدة  االندلس 

املغرب. 
و عين:

و  باكاد  الرحمان  عبد  السيد)ة) 
ملقى جون جوريس   148 عنوانه)ا) 
93522 بونأان باريس 93522 باريس 

فرنسا كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   25 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2222 تحت رقم 1533.
282I

 FIDUCIAIRE GENERALE DES AFFAIRES ET

ENTREPRISE

شركة الدراسة التقنية و 
الدعم في إنجاز املشروع 

 SOCIETE الهند�سي * صيطاموا
 D›ETUDE TECHNIQUE
 ET ASSISTANCE A LA

 MAITRISE D›OUVRAGE
D›EINGENIERIE - SETAMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE GENERALE DES
AFFAIRES ET ENTREPRISE

 N° 8 IMM 344 LOTISSEMENT
 SANAWBAR HAY IZDIHAR ،
40000، MARRAKECH MAROC
شركة الدراسة الأقنية و الدعم في 
إنجاز املشروع الهند�سي * صيطاموا 
 SOCIETE D›ETUDE TECHNIQUE
 ET ASSISTANCE A LA MAITRISE
 D›OUVRAGE D›EINGENIERIE
SETAMOI - شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 99 

محل 1 الطابق ارر�سي درب بوعالم 
سيبع مراكش املغرب - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

129417
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 غشت   19
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 
إنجاز  في  الدعم  و  الأقنية  الدراسة 
صيطاموا   * الهند�سي  املشروع 
 SOCIETE D’ETUDE TECHNIQUE
 ET ASSISTANCE A LA MAITRISE
 D’OUVRAGE D’EINGENIERIE -

.SETAMOI

مكأب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لألشغا9  الأقنية  الدراسات 

والهندسة املدنية
لكل  الأقنية  الدراسات  مكأب 

فروع الهندسة الأقنية
اإلرشاد و الدعم في املشروعات.

 99 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 
الطابق ارر�سي درب بوعالم   1 محل 
 42222  - املغرب  مراكش  سيبع 

مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 52  : الشعباني  محسن  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   52  : حليم  يونس  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الشعباني  محسن  السيد 
اليوسفية  زنقة   5 رقم  عنوانه)ا) 
 54352 املغرب  ميدلت  اخرمجيون 

ميدلت املغرب.
السيد يونس حليم عنوانه)ا) رقم 
املغرب  ميدلت  الأفاح  تجزئة   138

54352 ميدلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الشعباني  محسن  السيد 
اليوسفية  زنقة   5 رقم  عنوانه)ا) 
 54352 املغرب  ميدلت  اخرمجيون 

ميدلت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   23 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 139958.
283I

 FIDUCIAIRE GENERALE DES AFFAIRES ET

ENTREPRISE

 AHLAM أحالم ميديكال
MEDICAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE GENERALE DES
AFFAIRES ET ENTREPRISE
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 N° 8 IMM 344 LOTISSEMENT
 SANAWBAR HAY IZDIHAR ،
40000، MARRAKECH MAROC

 AHLAM MEDICAL 9تحالم ميديكا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة 

5 الطابق ارو9 بلوك توه1 إقامة 
نور 5 زاوية شارع الحسن 2 و زنقة 
اردارسة جليز مراكش - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
129413

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
تحالم   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.AHLAM MEDICAL 9ميديكا
غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 
اردوات و املسألزمات الطبية و شبه 

الطبية
الأصدير و اإلسأيراد.

 5 شقة   : عنوان املقر االجأماعي 
الطابق ارو9 بلوك توه1 إقامة نور 5 
زاوية شارع الحسن 2 و زنقة اردارسة 
مراكش   42222  - مراكش  جليز 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   122  : تحالم  كير  السيدة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة كير تحالم عنوانه)ا) إقامة 
الفضل عمارة د 5 شقة 324 مراكش 

42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة كير تحالم عنوانه)ا) إقامة 
الفضل عمارة د 5 شقة 324 مراكش 

42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   23 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 139956.
284I

ste imtiyaz conseils sarl

WE BUILD UP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl
1 زنقة العر6ية السعودية الطابق 
االو9 ثقة رقم 5 املدينة الجديدة 

فاس ، 32222، فاس املغرب
WE BUILD UP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي قطعة 42 
س تجزئة رياض الزيأؤن دكان رقم 

5 طريق عين الشقف فاس - 32222 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
74291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   26
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 WE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. BUILD UP
اشغا9   *  : غرض الشركة بإيجاز 

مخألفة
* تاجر.

عنوان املقر االجأماعي : قطعة 42 
س تجزئة رياض الزيأؤن دكان رقم 5 
 32222  - طريق عين الشقف فاس 

فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رتسما9  مبلغ 
122.222,22 درهم، مقسم كالأالي:

حصة   522  : يدار  السيد احمد 
بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد سعد البودري : 522 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 33 عنوانه)ا)  يدار  احمد  السيد 
عين  طريق  الراشدية  حي   2 زنقة 

الشقف فاس 32222 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  البودري  سعد  السيد 
اقامة حدائق فاس   25 تجزئة امين 
32222 فاس  2 فاس  سايس الزهور 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 33 عنوانه)ا)  يدار  احمد  السيد 
عين  طريق  الراشدية  حي   2 زنقة 

الشقف فاس 32222 فاس املغرب
عنوانه)ا)  البودري  سعد  السيد 
اقامة حدائق فاس   25 تجزئة امين 
32222 فاس  2 فاس  سايس الزهور 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   26 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4122.
285I

EL IRFANE CONSTRUCTION

 EL IRFANE
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

EL IRFANE CONSTRUCTION
 LOTS MOUHOUB LOT 66 RTE
 EL AOUNIA ، 60000، OUJDA

MAROC
 EL IRFANE CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
موهوب رقم 66 طريق العونية - 

62222 وجدة املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.32729

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2222 فبراير   24 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 EL IRFANE الوحيد  الشريك  ذات 
رتسمالها  مبلغ   CONSTRUCTION
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
 66 رقم  موهوب  تجزئة  اإلجأماعي 
طريق العونية - 62222 وجدة املغرب 

نتيجة 9 : الأصفية مبكر.
تجزئة  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
 - العونية  طريق   66 رقم  موهوب 

62222 وجدة املغرب. 
و عين:

و  نعمي  القادر  عبد  السيد)ة) 
 66 رقم  موهوب  تجزئة  عنوانه)ا) 
62222 وجدة املغرب  طريق العونية 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   24 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2222 تحت رقم 882.

286I

Ste Abdoune Conseil

HUILERIE ARBIAE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Ste Abdoune Conseil
رقم 4 إقامة فاطمة شارع موالي 

رشيد ارطلس طريق صفرو فاس ، 
32222، فاس املغرب

HUILERIE ARBIAE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

ايماتن بلدية تمساوت قيادة كأامة 
دائرة تاركيست الحسيمة الحسيمة 

32222 فاس املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

143

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 دجنبر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HUILERIE ARBIAE

اسأغال9   : غرض الشركة بإيجاز 

معصرة للزيأون.

دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 

بلدية تمساوت قيادة كأامة  ايماتن 

دائرة تاركيست الحسيمة الحسيمة 

32222 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : السيد تحمد الحدو�سي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد تحمد الحدو�سي عنوانه)ا) 

22 تجزئة الغو9 طريق ايموزار فاس 

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد تحمد الحدو�سي عنوانه)ا) 

22 تجزئة الغو9 طريق ايموزار فاس 

32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  بالحسيمة  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 29/2222.

287I

BENSLIMAN CONSULTING

STE GR DREAMS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BENSLIMAN CONSULTING
 HAY BEAUSSEJOUR RUE OUED

 EL HACHEF N 8 ، 90000،
TANGER MAROC

 STE GR DREAMS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 88 شارع 
فاس قيسارية مراكش رقم 54 - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
131235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GR DREAMS SARL AU
تصنيع و   : غرض الشركة بإيجاز 

بيع املالبس.
88 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 
 -  54 رقم  مراكش  قيسارية  فاس 

92222 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد الكزار عدنان : 122 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عدنان  الكزار  السيد 
مسنانة حومة بوطريقة زنقة 24 رقم 

3 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عدنان  الكزار  السيد 
مسنانة حومة بوطريقة زنقة 24 رقم 

3 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   25 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 11213.
288I

CLUB DES PETITES MAINS

CLUB DES PETITES MAINS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CLUB DES PETITES MAINS
 DAKHLA ، 73000، DAKHLA

MAROC
 CLUB DES PETITES MAINS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 
بوشرايا خليل حي موالي رشيد 
 DAKHLA 73222 - الداخلة –

MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

21853
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   14
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 CLUB  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.DES PETITES MAINS
إحداث   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ترفيهية  تر6وية  تنشطة  وتنظيم 
سن  في  لألطفا9  موازية  ثقافية  و 

الأمدرس.
عمارة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
رشيد  موالي  حي  خليل  بوشرايا 
 DAKHLA  73222  - الداخلة   –

.MAROC
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

السيدة اميمة البكري : 52 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   52  : السيدة كنزة عيوش 
بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

البكري عنوانه)ا)  اميمة  السيدة 
 2 شارع الزرقطوني الطابق رقم   92

22222 الدار البيضاء املغرب.
السيدة كنزة عيوش عنوانه)ا) حي 
 73222  14 رقم   11 زنقة   1 القسم 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
البكري عنوانه)ا)  اميمة  السيدة 
 2 شارع الزرقطوني الطابق رقم   92

22222 الدار البيضاء املغرب
السيدة كنزة عيوش عنوانه)ا) حي 
 73222  14 رقم   11 زنقة   1 القسم 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائية 
يونيو 2222 تحت رقم 1155/2222.
289I

EFFICACITE

PROMOTAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

EFFICACITE
221 عمارة امعمر شارع الزرقطوني 
 TAOURIRT ،62822 ، الحي القديم

MAROC
PROMOTAM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
فيصل ابن عبد العزيز رقم 25 

تجزئة الوافي - 62222 وجدة املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.34417

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 شتنبر   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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تفويت السيد )ة) عمر قدوري 15 
حصة اجأماعية من تصل 15 حصة 
لفائدة السيد )ة) كريم اعبادو بأاريخ 

26 شتنبر 2222.
تفويت السيد )ة) عمر قدوري 15 
حصة اجأماعية من تصل 15 حصة 
بورمضة  توفيق  )ة)  السيد  لفائدة 

بأاريخ 26 شتنبر 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   14 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2222 تحت رقم 2672.

292I

ائأمانية الشريفي مبارك

تيبا ملتي سيرفيس
STE TIBA MULTI SERVICES 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائأمانية الشريفي مبارك
حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة 25 
رقم 23 كلميم ، 81222، كلميم 

املعرب
 Ste tiba multi تيبا ملتي سيرفيس
services شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي بدوار 
تموالي ازدار الجماعة القروية 
تموالي - 81253 كلميم املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

4393
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
تيبا   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 Ste tiba multi سيرفيس  ملتي 

. services
االشغا9   : غرض الشركة بإيجاز 

املخألفة او البناء
بيع لوازم املكأبية بالأقسيط.

بدوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 
القروية  الجماعة  ازدار  تموالي 

تموالي - 81253 كلميم املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 334  : عبدهللا  ابردعي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 333  : مصطفى  بلحاج  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 333  : حفيض  ادعال9  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ابردعي عبدهللا عنوانه)ا)  السيد 
كلميم   81253 ازدار  تيموالي  دوار 

املغرب.
السيد بلحاج مصطفى عنوانه)ا) 
كلميم   81253 ازدار  تيموالي  دوار 

املغرب.
السيد ادعال9 حفيض عنوانه)ا) 
 81253 تموالي  ازدار  تيموالي  دوار 

كلميم املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ابردعي عبدهللا عنوانه)ا)  السيد 
كلميم   81253 ازدار  تيموالي  دوار 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   25 االبأدائية بكلميم بأاريخ 

2222 تحت رقم 384.

291I

EL KIHEL TRAV

FEMELLE TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FEMELLE TRAVAUX
 RUE MORABITINE N1 AHFIR ،

63050، AHFIR MAROC
FEMELLE TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 
املرابطين رقم 1 - 63252 تحفير 

املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.5915

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   2222 غشت   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
حبيبة عزيزي  )ة)  السيد  تفويت 
122 حصة اجأماعية من تصل 122 
حصة لفائدة السيد )ة) شرف هيري 

بأاريخ 32 غشت 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   22 بأاريخ  ببركان  االبأدائية 

2222 تحت رقم 529/2222.
292I

CAPRIM SERVICE

الحلم العقاري
إعالن مأعدد القرارات

CAPRIM SERVICE
 RUE URUGUAY ETAGE 3 N° 10

، 90000، TANGER MAROC
الحلم العقاري »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: 9 شارع 

تندلسية إقامة البشرى مابين 
الطبقين رقم 2 - - طنجة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.72721
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 23 يونيو 2222
تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم القرار االو9: الذي ينص 
الشافعي  السيد  تفويت  مايلي:  على 
من  اجأماعية  حصة   492 الشعرة 
السيد  لفائدة  حصة   1.222 تصل 

محمد ابن 
قرار رقم القرار الأاني: الذي ينص 
السيد ابن يعيش تصبح  على مايلي: 

املسير القانوني للشركة
قرار رقم القرار الثالت: الذي ينص 
القانوني  الشكل  تحويل  مايلي:  على 
املسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 

املسؤولية  ذات  لشركة  املحدودة 
املحدودة ذات الشريك الواحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 
النظام ارسا�سي الأالية: 

3: الذي ينص  بند رقم البند رقم 
املسؤولية  ذات  شركة  مايلي:  على 

املجدودة ذات الشريك الوحيد
7: الذي ينص  بند رقم البند رقم 
السيد محمد ابن يعيش  على مايلي: 

تصبح يملك 1222 حصة
بند رقم البند رقم 12: الذي ينص 
السيد محمد ابن يعيش  على مايلي: 

هو املمثل القانوني للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   32 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 6726.
293I

CABINET FIDUCIAIRE BETTIOUI

ONLY BLUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET FIDUCIAIRE BETTIOUI
 5RUE FARABI RDC N3 ، 90000،

TANGER MAROC
ONLY BLUE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي محج 

محمد 6 اقامة عفيف مجموعة س 
رقم 18 - 92222 طنجة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
132673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 غشت   18
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 ONLY  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

.BLUE



عدد 5739 - 29 ر6يع ارو9 1444 )26 تكأو6ر 2222)الجريدة الرسمية   19806

اسأغال9   : غرض الشركة بإيجاز 
مقهى و مطعم.

محج   : االجأماعي  املقر  عنوان 
اقامة عفيف مجموعة س   6 محمد 

رقم 18 - 92222 طنجة املغرب .
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
: الحفيظ  عبد  اهجطان   السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحفيظ  عبد  اهجطان  السيد 
رقم   128 حي بنكران زنقة  عنوانه)ا) 

13 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحفيظ  عبد  اهجطان  السيد 
رقم   128 حي بنكران زنقة  عنوانه)ا) 

13 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 257623.
294I

STE FIDUCAT

MASTER SHINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme ETAGE N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

MASTER SHINE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 
السفلي املنطقة الصناعية سيدي 
غانم تجزئة رقم 377 - 42222 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.111855

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2222 غشت   32 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رتسمالها  مبلغ   MASTER SHINE
مقرها  وعنوان  درهم   52.222
املنطقة  السفلي  الطابق  اإلجأماعي 
رقم  تجزئة  غانم  سيدي  الصناعية 
377 - 42222 مراكش املغرب نتيجة 

9 : توقف النشاط.
و حدد مقر الأصفية ب الطابق 
سيدي  الصناعية  املنطقة  السفلي 
 42222  -  377 رقم  تجزئة  غانم 

مراكش املغرب. 
و عين:

طه  عبدالعزيز  جعفر  السيد)ة) 
النخيل  حدائق  عنوانه)ا)  و  غزوان 
جناح 9 شقة رقم 2 42222 مراكش 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   23 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 139982.
295I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

CIM HOLDING
تأسيس شركة املساهمة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريأانيا صندوق البريد 
2629 ، 42222، مراكش املغرب

CIM HOLDING »شركة املساهمة» 
وعنوان مقرها االجأماعي: باب اغلي 

طريق املطار -، 42222 مراكش 
املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 
املساهمة»

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.125723

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 غشت   18
ارسا�سي لشركة املساهمة باملميزات 

الأالية:

شكل الشركة : شركة املساهمة .
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 CIM  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HOLDING
املشاركة   : غرض الشركة بإيجاز 
وتملك  الشركات  تموا9  رؤوس  في 
والبيع  الحصص واالسأحواذ  جميع 

وإدارة محفظة اروراق املالية.
باب   : االجأماعي  املقر  عنوان 
مراكش   42222  - اغلي طريق املطار 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
الشركة  رتسما9  ويبلغ 

346.522.222 درهم،
مقسم كالأالي:

حصة   1  : الشعرة  اسد  السيد 
بقيمة 1.222 درهم للحصة .

 123.952  : الشعرة  فهد  السيد 
حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .

 86.625  : الشعرة  جواد  السيد 
حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .

 69.299  : عايدة  نعيمة  السيدة 
حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .

 86.625  : الشعرة  ريم  السيدة 
حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .

مجلس  تو تعضاء  املأصرفون   -  
الرقابة: 

بصفأه)ا)  الشعرة  اسد  السيد 
رئيس مجلس اإلدارة عنوانه)ا) قطاع 
الرياض  حي   8 رقم  كاف  بلوك   2

12222 الر6اط املغرب
بصفأه)ا)  الشعرة  فهد  السيد 
2 بلوك  املدير العام عنوانه)ا) قطاع 
 12222 الرياض  حي   8 رقم  كاف 

الر6اط املغرب
بصفأه)ا)  الشعرة  جواد  السيد 
بلوك   2 قطاع  عنوانه)ا)  مأصرف 
 12222 الرياض  حي   8 رقم  كاف 

الر6اط املغرب
بصفأه)ا)  عايدة  نعيمة  السيدة 
بلوك   2 قطاع  عنوانه)ا)  مأصرفة 
 12222 الرياض  حي   8 رقم  كاف 

الر6اط املغرب
السيد توفيق السفياني بصفأه)ا) 
الر6اط   12222  . مأصرف عنوانه)ا) 

املغرب

مراقب تو مراقبي الحسابات :
 «  KPMG MAROC  « السيد 
يمثلها السيد شوقي موتاي )ا)بصفأه 
شارع  عنوانه)ا)  حسابات  مراقب 
الر6اط   12172 بئر قاسم السوي�سي 

املغرب
ارسا�سي  النظام  مقأضيات 
توزيع  و  االحأياطي  بأكوين  املأعلقة 

ارر6اح :
 5٪ يأم خصم  ارر6اح  من صافي 
من االحأياطي القانوني في حدود 10٪ 

من رتس املا9..
املنصوص  الخاصة  اإلمأيازات 

عليها لكل شخص :
بقبو9  مأعلقة  مقأضيات 
تفويت  لهم  املخو9  ارشخاص 
ارسهم وتعيين جهاز الشركة املخو9 

له البث في طلبات القبو9 :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   19 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 114932.
296I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

HOLDING KJSN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريأانيا صندوق البريد 
2629 ، 42222، مراكش املغرب
HOLDING KJSN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 57 شارع 
موريأانيا صندوق البريد 2629 - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
129569

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 غشت   25
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. HOLDING KJSN
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
والقابضة  واإلدارة  االستشارات 

واستثمارات ارسهم..
57 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 
 -  2629 البريد  صندوق  موريأانيا 

42222 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رتسما9  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالأالي:
السيد عبد القادر جالبي : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
جالبي  القادر  عبد  السيد 
 rue desaix 67452  3 عنوانه)ا) 

Mundolsheim فرنسا.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
جالبي  القادر  عبد  السيد 
 rue desaix 67452  3 عنوانه)ا) 

Mundolsheim فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   26 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142134.
297I

STE FIDUCAT

PUERTA AGDAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجارية تو شعار 

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme ETAGE N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

PUERTA AGDAL »شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: املحل 
رقم ت62 شارع محمد السادس 

غولف سيتي K2A - 40000 مراكش 
املغرب.

»إضافة تسمية تجارية تو شعار»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.96511
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تقرر   2222 شتنبر   29 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
11CAFE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
تكأو6ر   27 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142183.

298I

ائأمانية بوعرفة

STE SF BEN ALI MINING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائأمانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61222، بوعرفة املغرب

STE SF BEN ALI MINING شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 41 شارع 
عال9 بن عبد هللا - 61122 بني 

تدجيت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1129
 29 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE SF : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

. BEN ALI MINING
مشغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الأعدين.-الأصدير  تو  املناجم 
واشغا9  البناء  اعما9  واالستراد- 

اخرى -النقل لحساب الغير -.

41 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

بني   61122  - هللا  عبد  بن  عال9 

تدجيت املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 522  : سفيان  حدواوعال  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : مصطفى  عثماني  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

سفيان  حدواوعال  السيد 

الخضراء  املسيرة  ساحة  عنوانه)ا) 
رقم 22 61122 بني تدجيت املغرب.

السيد عثماني مصطفى عنوانه)ا) 

بني   61122 املركز  تدجيت  بني 

تدجيت املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

سفيان  حدواوعال  السيد 

الخضراء  املسيرة  ساحة  عنوانه)ا) 
رقم 22 61122 بني تدجيت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  بفجيج  االبأدائية 

2222 تحت رقم 333/2222.

299I

’Entreprise assisstance *ENTASS*

KELLOUTI SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Entreprise assisstance*

›*ENTASS

 ongle rue berkane et melila ،

60000، oujda maroc

KELLOUTI SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

بوبشر ره 1 رقم 15 وجدة - 62222 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 39997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KELLOUTI SERVICES

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلستشارات اإلدارية

تقديم الخدمات

تعما9 مخألفة.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 62222  - 15 وجدة  رقم   1 بوبشر ره 

وجدة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : حمزة  كلوتي  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حمزة  كلوتي  السيدة 

وجدة 62222 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حمزة  كلوتي  السيدة 

وجدة 62222 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2222 تحت رقم 1496 .

322I
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GLOFID

NEWLINK ASSURANCES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

GLOFID

196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 22322، الدار 

البيضاء املغرب

NEWLINK ASSURANCES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي ر°3 

الطابق اروGH1،9شارع تبو بكر 

القادري سيدي معروف - 22222 

الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.478393

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 غشت   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

برهما  ارمينة  )ة)  السيد  تفويت 

522 حصة اجأماعية من تصل 522 

يوسف  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

بونوا9 بأاريخ 23 غشت 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 27 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842686.

321I

FIDUCIAIRE OTHMANE

 AL ARABIA DE SERVICES ET

DE TRANSACTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

FIDUCIAIRE OTHMANE

 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC

 AL ARABIA DE SERVICES ET

DE TRANSACTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي زنقة زمزم 
اقامة زمزم رقم 34 الطابق االو9 

مكأب رقم 23 القنيطرة - 14222 

القنيطرة املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

47249

 بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   2222 شتنبر   27 في  املؤرخ 

 AL« من  الشركة  تسمية  تغيير 

 ARABIA DE SERVICES ET DE

 AL KHAIR« إلى « TRANSACTION

. «D’INVESTISSEMENT VERT

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  بالقنيطرة  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 3983.

322I

FIDUCIAIRE OTHMANE

 ALKHAIR

D›INVESTISSEMENT VERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

FIDUCIAIRE OTHMANE

 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC

 ALKHAIR D›INVESTISSEMENT

VERT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي زنقة زمزم 
اقامة زمزم رقم 34 الطابق االو9 

مكأب رقم 23 القنيطرة - 14222 

القنيطرة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.47249

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم تغيير   2222 شتنبر   27 املؤرخ في 

نشاط الشركة من »البستنة وصيانة 

املساحات الخضراء

الأنظيف للصيانة الصناعية 

» إلى »االسأغال9 الزراعي

.«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  بالقنيطرة  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 3983.

323I

مـكـأـب الـمحـاسـبـة و الـخـبـرة املركزىة

SAAY MECANIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مـكـأـب الـمحـاسـبـة و الـخـبـرة املركزىة
18 شـارع بـور سـعـيـد ، 62222، 

OUJDA MAROC
SAAY MECANIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 1/47 

 ZONE INDUSTRIELLE - 60000
.OUJDA MAROC

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.14181
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   2222 مارس   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) سعيد حمداوي 
تصل  من  اجأماعية  حصة   2.522
يحي  )ة)  1.222 حصة لفائدة السيد 

حمداوي بأاريخ 16 مارس 2222.
تفويت السيد )ة) احمد حمداوي 
تصل  من  اجأماعية  حصة   2.522
يحي  )ة)  1.222 حصة لفائدة السيد 

حمداوي بأاريخ 16 مارس 2222.
القادر  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
حمداوي 2.522 حصة اجأماعية من 
تصل 1.222 حصة لفائدة السيد )ة) 
يحي حمداوي بأاريخ 16 مارس 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
تبريل   14 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2222 تحت رقم 721.
324I

مـكـأـب الـمحـاسـبـة و الـخـبـرة املركزىة

SAAY MECANIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

مـكـأـب الـمحـاسـبـة و الـخـبـرة املركزىة
18 شـارع بـور سـعـيـد ، 62222، 

OUJDA MAROC
SAAY MECANIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجأماعي 1/47 الحي 

الصناعي طريق الجزائر - 62222 

وجدة املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

14181

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى   

تم   2222 تبريل   26 في  املؤرخ 

 SAAY« من  الشركة  تسمية  تغيير 

 MECHANICAL« إلى   «MECANIC

 AND CRYO-METALLIC

 CONSTRUCTION AND

 EQUIPEMENT INOXIDABLE

. «««MC2IN

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بوجدة بأاريخ 11 ماي 2222 

تحت رقم 944.

325I

Société marocaine de révision des comptes

BUROPA
إعالن مأعدد القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

BUROPA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: املنطقة 

الصناعية تجزئة رقم 12 سيدي 

معروف - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.48311

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 15 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الوحيد توسيع نشاط  الشريك  قرر 

الشركة بما يشمل صناعة االدوات 

املدرسية و املكأبية
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قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 3 قرر الشريك الوحيد تعديل البند 

من القانون االسا�سي
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
الوحيد اعادة صياغة  الشريك  قرر 

القانون االسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
إنأاج  ؛  هو  الشركة  من  الغرض 
املدرسية.  واللوازم  املكأبية  اللوازم 
وتسويق  و6يع  وشراء  اسأيراد   •
املكاتب  وتثاث  القرطاسية  وتجارة 
الحاسوب  ومعدات  الحساب  وآالت 
اآلالت  الهدايا وإصالح جميع  ومواد 
اكتساب   • والطباعة.  املكأبية 
بما  مصلحة بأي شكل من ارشكا9، 
في ذلك عن طريق املساهمة العينية 
تو االشتراك تو غير ذلك في تي شركة 
لها نفس ال�سيء تو ذات صلة مباشرة 
 • الشركة.  بأنشطة  مباشرة  غير  تو 
والأمثيل  العمولة  معامالت  جميع 
بهذه  املأعلقة  والشحن  والسمسرة 
تشييد تي مبان مبنية تو   • ارشياء. 
غير مطورة يمكن اسأخدامها لألبية 
تو  وتعمالها،  الشركة  احأياجات 
رجل  تأجيرها  تو  تركيبها  تو  تجهيزها 
تي  تعم،  وبشكل  طويل.  تو  قصير 
معامالت تجارية تو صناعية تو حرفية 
تو مالية تو منقولة تو عقارية يمكن 
مباشر  غير  تو  مباشر  بشكل  ر6طها 
في  واملساهمة  االجأماعي  بالهدف 

توسعه الكامل.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842456.
326I

AMDE

TERRAGIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
TERRAGIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

سمية، إقامة شهرزاد 3، الطابق 5، 
رقم 22، الدار البيظاء 22342 الدار 

البيظاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556939

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   19

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TERRAGIS

املشورة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نموذج  بناء  مجا9  في  والخبرة 

املعلومات.
زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 ،5 3، الطابق  سمية، إقامة شهرزاد 
رقم 22، الدار البيظاء 22342 الدار 

البيظاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد عمر جسوس : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد حسان جرار توليدي : 522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جسوس  عمر  السيد 

البيظاء  الدار   22222 البيظاء  الدار 

املغرب.

توليدي  جرار  حسان  السيد 

عنوانه)ا) الدار البيظاء 22222 فاس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ناصري  ملياء  السيدة 

فاس 22222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 839592.

327I

FIDUCIAIRE FAKIRI

مصحة الفتح الرشيدية
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FAKIRI

 LOT JAD OULAD AYYAD ، 43

52000، BENIMELLAL MAROC

مصحة الفأح الرشيدية شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة عين 

العاطي طريق مكناس الرشيدية - 

52222 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

2222/16375

 26 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : مصحة 

الفأح الرشيدية.

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

،الطب،الوالدة،مأعددة  الجراحة 

االخأصاصات.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

عين العاطي طريق مكناس الرشيدية 

- 52222 الرشيدية املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
العلوي  املهدي  محمد  السيد 

 122 بقيمة  حصة   999  : العابدي 

درهم للحصة .

السيد حسن العلوي العابدي : 1 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العلوي  املهدي  محمد  السيد 

العلمي  زنقة   32 عنوانه)ا)  العابدي 

 22222 شارع المارتين الدار البيضاء 

الدار البيضاء املغرب.

العابدي  العلوي  حسن  السيد 

شارع  العلمي  زنقة   32 عنوانه)ا) 

22222 الدار  المارتين الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العلوي  املهدي  محمد  السيد 

العلمي  زنقة   32 عنوانه)ا)  العابدي 

 22222 شارع المارتين الدار البيضاء 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  بالرشيدية  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842/2222.

328I

نجالء البكاري

BETA INGENIERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

نجالء البكاري

ص.ب 585 امزورن الحسيمة ، 

32252، امزورن املغرب

BETA INGENIERIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 25 زنقة 

باجدي سالم صديق - 32222 

الحسيمة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.2245

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 غشت   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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شوقي الصياد  )ة)  تفويت السيد 
122 حصة اجأماعية من تصل 122 
حصة لفائدة السيد )ة) ياسين شابو 

بأاريخ 22 غشت 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 12 بأاريخ  بالحسيمة  االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 234.
329I

نجالء البكاري

BETA INGENIERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

نجالء البكاري
ص.ب 585 امزورن الحسيمة ، 

32252، امزورن املغرب
BETA INGENIERIE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 25 زنقة 

باجدي سالم صديق - 32222 
الحسيمة املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.2245
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 22 غشت 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
صديق  سالم  باجدي  زنقة   25«
إلى  املغرب»  الحسيمة   32222  -
»مركز ايت قمرة - 32222 ايت قمرة 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  بالحسيمة  االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 234.
312I

Société marocaine de révision des comptes

LES JARDINS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC
LES JARDINS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

املحيط ارطل�سي، - 22222 الدار 
البيضاء املغرب.

وفاة شريك
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.62667
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 29 يونيو 2222 تم اإلعالم 
بوفاة الشريك خديجة حردة و توزيع 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2221 غشت   24 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل ارتي :

 1.754  ، احمد حازب  السيد)ة) 
حصة .

 1.637  ، حازب  عاد9  السيد)ة) 
حصة .

السيد)ة) دنيا حازب ، 821 حصة 
.

 ، الشرقاوي  الصالحة  السيد)ة) 
1.172 حصة .

 ، حازب  االله  عبد  السيد)ة) 
1.637 حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 839216.

311I

JURISMAG SARL

FLO RETAIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

JURISMAG SARL
5، زنقة بلياد ، إقامة عمران، 
)مقابل املدرسة االبأدائية عبد 

املومن)، الشقة رقم 5 ، 22392، 
الدار البيضاء املغرب

FLO RETAIL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي املحل 
L1-283 ، الطابق ارر�سي ، املركز 

الأجاري الدار البيضاء مارينا

للتسوق ، جماعة سيدي بليوط - 
22222 الدار البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.385423
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 18 تبريل 2222 تقرر إنشاء 
و   - فرع تابع للشركة تحت التسمية 
الكائن بالعنوان املحل رقم F ، الطابق 
ارر�سي ، املركز الأجاري مرجان سال، 
سال املغرب   1122  - سال   - تابريكت 
 Keskin و املسير من طرف السيد)ة) 

.MUSTAFA ŞADAN
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

ماي 2222 تحت رقم 823722.
312I

MOORISH

KADR INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 22282، الدار البيضاء املغرب
KADR INTERNATIONAL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 61 شارع 
اللة اليقوت مصطفى املعاني املركز 
الأجاري الرياض رقم85 ا لطابق 
الثاني - 22292 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
557515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 KADR : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.INTERNATIONAL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية
مركز االتصا9.

61 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 
اللة اليقوت مصطفى املعاني املركز 
لطابق  ا  رقم85  الرياض  الأجاري 
الثاني - 22292 الدار البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
السيدة خميسة قدر : 122 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  قدر  خميسة  السيدة 
 22222  23 رقم  زنقة اإلنجليز ممر2 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  قدر  خميسة  السيدة 
 22222  23 رقم  زنقة اإلنجليز ممر2 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842323.
313I

JURISMAG SARL

FLO RETAIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

JURISMAG SARL
5، زنقة بلياد ، إقامة عمران، 
)مقابل املدرسة االبأدائية عبد 

املومن)، الشقة رقم 5 ، 22392، 
الدار البيضاء املغرب

FLO RETAIL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي املحل 
L1-283 ، الطابق ارر�سي ، املركز 

الأجاري الدار البيضاء مارينا 
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للتسوق ، جماعة سيدي بليوط - 
22222 الدار البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.385423
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 31 غشت 2222 تقرر إنشاء 
و   - فرع تابع للشركة تحت التسمية 
الكائن بالعنوان املحل رقم 1، املركز 
الدار   - الأجاري تتــقــداو عين السبع 
البيضاء  الدار   22222  - البيضاء 
املغرب و املسير من طرف السيد)ة) 

.Keskin MUSTAFA ŞADAN
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842249.
314I

JURISMAG SARL

FLO RETAIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

JURISMAG SARL
5، زنقة بلياد ، إقامة عمران، 
)مقابل املدرسة االبأدائية عبد 

املومن)، الشقة رقم 5 ، 22392، 
الدار البيضاء املغرب

FLO RETAIL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي املحل 
L1-283 ، الطابق ارر�سي ، املركز 

الأجاري الدار البيضاء مارينا 
للتسوق ، جماعة سيدي بليوط - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.385423

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 12 شتنبر 2222 تقرر إنشاء 
و   - فرع تابع للشركة تحت التسمية 
 ،  L1.16 الكائن بالعنوان املحل رقم 
الطابق ارر�سي ، املركز الأجاري تنــفــا 
 22222  - البيضاء  الدار   - بــاليــص 
من  املسير  و  املغرب  البيضاء  الدار 
 Keskin MUSTAFA طرف السيد)ة) 

.ŞADAN

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 839356.

315I

JURISMAG SARL

 LG ELECTRONICS
MOROCCO SARL-AU

إعالن مأعدد القرارات

JURISMAG SARL

5، زنقة بلياد ، إقامة عمران، 

)مقابل املدرسة االبأدائية عبد 

املومن)، الشقة رقم 5 ، 22392، 

الدار البيضاء املغرب

 LG ELECTRONICS MOROCCO

SARL-AU »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: زيـنـيـت 

مـلـنـيـوم، البناية رقم 3 و 4 ، الطابق 

الخامس ، تجزئة الأوفيق، سيدي 

معروف - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.93545

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 25 يوليوز 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

محدودة  شركة  من  االنأقا9  مايلي: 

محدودة  شركة  إلى  املسؤولية 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام ارسا�سي للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

اسأمرارية نشاط الشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

على  ينص  الذي   :22 رقم  بند 

مايلي: 222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 839639.

316I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

UNIVERSAL SPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوجد 

مقرها االجأماعي باملغرب

ALALI AUDIT ET CONSEIL
 PLACE MOHAMMED V
 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE A N°4 2EME ETAGE
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
UNIVERSAL SPORT »شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجأماعي: مجمع 

سمير بارك كيلومتر 17 طريق سبأة 
مضيق - 93222 تطوان املغرب.
»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 
يوجد مقرها االجأماعي باملغرب»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.12429
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 15 نونبر 2213 تقرر إغالق 
 UNIVERSAL لشركة  تابع  فرع 
 UNIVERSAL تسميأه   SPORT
زاوية  في  عنوانه  والكائن   SPORT
والراشدي  بن عبد هللا  زنقتي عال9 
 11 اقامة فضالة سانتر عمارة ت رقم 

- 28822 املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   21 االبأدائية بأطوان بأاريخ 

2222 تحت رقم 1937.
317I

ائأمانية الهواري ش د م م دات الشريك الوحيد

الهيتا لوكاسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائأمانية الهواري ش د م م دات 
الشريك الوحيد

183 شارع والي العهد مركز انريا 
مكأب رقم 26 طنجة طنجة، 

92222، طنجة املغرب
الهيأا لوكاسيون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 183 شارع 

والي العهد مركز انريا مكأب رقم 13 

طنجة طنجة 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

131295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   19

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

الهيأا   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

لوكاسيون.

غرض الشركة بإيجاز : كراء االلت 

للفالحة و الصناعة و البناء .

عنوان املقر االجأماعي : 183 شارع 

 13 والي العهد مركز انريا مكأب رقم 

طنجة طنجة 92222 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

مكينرية  الكيأير  الهيطا  الشركة 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222  :

للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

مكينرية  الكيأير  الهيطا  الشركة 

 32722 باتيكو  طوري  عنوانه)ا) 

مورسية   32722 اسبانية  مورسية 

اسبانية.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
كاري  اندريس  فيكطور  السيد 
باتيكو  طوري  عنوانه)ا)  لييون 

مورسية   32722 اسبانية  مورسية 

اسبانية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   27 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258129.

318I
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KHOUYI BADIA

 PROFESSIONNEL DESIGN
SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KHOUYI BADIA
مكناس ، 52222، مكناس املغرب
 PROFESSIONNEL DESIGN
SERVICE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة رقم 
11 الطابق الرابع إقامة تم الر6يع 
رقم 112 تجزئة الصحراء 1 شارع 
محمد السادس - 52222 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
57339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 PROFESSIONNEL DESIGN

.SERVICE
ارشغا9   : غرض الشركة بإيجاز 

املخألفة.
عنوان املقر االجأماعي : شقة رقم 
11 الطابق الرابع إقامة تم الر6يع رقم 
1 شارع محمد  112 تجزئة الصحراء 

السادس - 52222 مكناس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : فارس  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فارس  يوسف  السيد 
بالحي العسكري 3 رقم 228 البساتين 

52222 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  فارس  يوسف  السيد 
بالحي العسكري 3 رقم 228 البساتين 

52222 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   25 الأجارية بمكناس بأاريخ 

2222 تحت رقم 3621.
319I

STE GESTAC SUD SARL

 ETABLISSEMENT AL
RAWNAK

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

STE GESTAC SUD SARL
 MASSIRA 2 ANBAR 2 E4
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MARRAKECH
 ETABLISSEMENT AL RAWNAK

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
ازيكي 3 رقم 29 - 42222 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.65257

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 شتنبر   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
رشيد  محمد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجأماعية  حصة   45 بنفضيل 
السيد  لفائدة  حصة   222 تصل 
شتنبر   22 بأاريخ  هند الكرماعي  )ة) 

.2222
رشيد  محمد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجأماعية  حصة   72 بنفضيل 
)ة)  حصة لفائدة السيد   222 تصل 
 22 بأاريخ  شنطيط  الحكيم  عبد 

شتنبر 2222.
رشيد  محمد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجأماعية  حصة   42 بنفضيل 
)ة)  حصة لفائدة السيد   222 تصل 

شتنبر   22 بأاريخ  بنفضيل  سميرة 
.2222

رشيد  محمد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجأماعية  حصة   45 بنفضيل 
)ة)  حصة لفائدة السيد   222 تصل 
 22 بأاريخ  بنفضيل  شكيب  محمد 

شتنبر 2222.
الحكمة  مؤسسة  تفويت 
اجأماعية  حصة   162 والفضيلة 
حصة لفائدة السيد   722 من تصل 
شتنبر   22 بأاريخ  هند الكرماعي  )ة) 

.2222
الحكمة  مؤسسة  تفويت 
اجأماعية  حصة   252 والفضيلة 
حصة لفائدة السيد   722 من تصل 
 22 )ة) عبد الحكيم شنطيط بأاريخ 

شتنبر 2222.
الحكمة  مؤسسة  تفويت 
اجأماعية  حصة   144 والفضيلة 
حصة لفائدة السيد   722 من تصل 
)ة) سميرة بنفضيل بأاريخ 22 شتنبر 

.2222
الحكمة  مؤسسة  تفويت 
162 حصة اجأماعية من  والفضيلة 
)ة)  حصة لفائدة السيد   722 تصل 
 22 بأاريخ  بنفضيل  شكيب  محمد 

شتنبر 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
تكأو6ر   11 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142215.
322I

.ELITE ADVISORS S.A.R.L. A.U

 E-HEALTH SERVICES
.MOROCCO S.A.R.L. A.U

إعالن مأعدد القرارات

.ELITE ADVISORS S.A.R.L. A.U
 Casablanca ، 20000،

Casablanca, Maroc
 E-HEALTH SERVICES

MOROCCO S.A.R.L. A.U. »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجأماعي: 332، 
شارع براهيم الروداني، طابق 5، 
مكأب 21، إقامة الريحان، حي 

املعاريف - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.522429
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 21 يونيو 2222
تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
حصة   322 تفويت  على  الأصديق 
مملوكة بالتساوي بين السيد محمد 
السيد  و  الحميدي  الكأاني  املهدي 
شفيق  السيد  إلى  تقصبي  إدريس 
يونيو   1 بأاريخ  الحميدي  الكأاني 

2222
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات  شركة  إلى  الحالي)  )الشكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد )الشكل الجديد)
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: توسيع نشاط الشركة ليشمل 
االستثمار في ارسهم و تقديم خدمات 

للشركات 
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشكل القانوني 
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

نشاط الشركة
بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات
بند رقم 9: الذي ينص على مايلي: 

رتسما9 الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

غشت 2222 تحت رقم 833729.
321I

.ELITE ADVISORS S.A.R.L. A.U

LIOMET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

.ELITE ADVISORS S.A.R.L. A.U
 Casablanca ، 20000،

Casablanca, Maroc
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LIOMET شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 39، شارع 
اللى ياقوت، طابق 4، مكأب د، - 

22282 الدار البيظاء املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.372737

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 29 مارس 2222 تقرر إنشاء 
التسمية  تحت  للشركة  تابع  فرع 
الكائن  و   LIOMET CASABLANCA
شارع  بالعنوان عمارة بن عبد هللا، 
الطابق   ،21 مكأب  بلفرج،  محمد 
2، حي الهدى - 22422 الدار البيظاء 
املغرب و املسير من طرف السيد)ة) 

زهير ملياء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

غشت 2222 تحت رقم 836295.
322I

JIYAR JAOUAD

ESPACE SAIDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC
ESPACE SAIDI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي قطعة 
ترض رقم 72 بوغريبة - 63252 

بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
8745

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   26
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ESPACE SAIDI
مقهى،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم،
بيع املثلجات.

قطعة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
ترض رقم 72 بوغريبة - 63252 بركان 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : السيد السعيدي عاد9 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد السعيدي عاد9 عنوانه)ا) 
بوغريبة   72 رقم  الفالحية  القطعة 

63252 بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد السعيدي عاد9 عنوانه)ا) 
بوغريبة   72 رقم  الفالحية  القطعة 

63252 بركان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   26 بأاريخ  ببركان  االبأدائية 

2222 تحت رقم 542/2222.
323I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

PLURI BUSNESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH MAROC

PLURI BUSNESS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب رقم 
1 تجزئة الشرف عمارة 612 شقة 

رقم 6 - 42222 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.117379

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 12 غشت 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
تجزئة الشرف عمارة   1 »مكأب رقم 
مراكش   42222  -  6 شقة رقم   612
الحسن  موالي  »شارع  إلى  املغرب» 
ارو9 عمارة سيبام بلوك ت –الطابق 
الرابع شقة رقم 12 - 42222 مراكش 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   25 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142276.
324I

marrakech finance

DELIGNE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

marrakech finance
 Av Allal el fassi imm atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc
DELIGNE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي : 166 الحي 
الصناعي سيدي غانم الطابق االو9 

- 42222 مراكش املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.12627

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تقرر حل  28 شتنبر  املؤرخ في 
مسؤولية  ذات  شركة   DELIGNE
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   12.222 رتسمالها 
مقرها اإلجأماعي 166 الحي الصناعي 
 42222  - سيدي غانم الطابق االو9 
مراكش املغرب نتيجة لقرار الشريك 

بأصفية الشركة.

و عين:

مارك جوليان ديلين و  السيد)ة) 

عنوانه)ا) فيال 81 اقامة كاردن سيتي 

مراكش   42222 الجنوبي  النخيل 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

 166 وفي   2222 شتنبر   28 بأاريخ 

الطابق  الصناعي سيدي غانم  الحي 

سيدي  الصناعي  الحي   166 االو9 

مراكش   42222 غانم الطابق االو9 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   27 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142165.

325I

GLOBAL AUDITAX

BOUMHDI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL AUDITAX

تجزئة تناعورت رقم 6 حي الحرش 

ايت ملو9 انزكان املغرب، 86152، 

تيت ملو9 املغرب

BOUMHDI TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي بلوك 1 
رقم 152 مكرر حي الجديد تزرو ايت 

ملو9 - 86152 ايت ملو9 إنزكان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

25525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 فبراير   18

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BOUMHDI TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسأخدمين لحساب الغير 
.

 1 بلوك   : عنوان املقر االجأماعي 
152 مكرر حي الجديد تزرو ايت  رقم 
إنزكان  ملو9  ايت   86152  - ملو9 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد احمد وحيد : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  وحيد  احمد  السيد 
مكرر حي الجديد   159 رقم   1 بلوك 
ملو9  ايت   86152 ملو9  ايت  تزرو 

إنزكان املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  وحيد  احمد  السيد 
مكرر حي الجديد   159 رقم   1 بلوك 
ملو9  ايت   86152 ملو9  ايت  تزرو 

إنزكان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بأاريخ  بانزكان  االبأدائية 

2222 تحت رقم 385.
326I

COMPTABLE ET FISCAL FIDUCIAIRE 

 STE Z&H SUMMER CAR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 COMPTABLE ET FISCAL
FIDUCIAIRE

 B.ESSAFAE 3EME ETAGE RTE
 DE SEFROU FES ، 30000، FES

MAROC
 STE Z&H SUMMER CAR SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة كلونيا 

حي الوفاء رقم 4 النرجس فاس. - 

32272 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

74271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.Z&H SUMMER CAR SARL AU

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.
زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
النرجس   4 رقم  الوفاء  حي  كلونيا 

فاس. - 32272 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 5.222  : فاتحي  زكرياء  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد زكرياء فاتحي عنوانه)ا) 26 

2 طريق  3 شقة  تجزئة باب االطلس 

اموزار 32252 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد زكرياء فاتحي عنوانه)ا) 26 

2 طريق  3 شقة  تجزئة باب االطلس 

اموزار 32252 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   25 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 5278.

327I

EKILIBRE CONSULTING

سيفاي-إم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EKILIBRE CONSULTING
 BD MOUHAMED BOUZIANE
 RES FARHITINE 16 1ETG APPT
 3 BD MOUHAMED BOUZIANE
 RES FARHITINE 16 1ETG APPT

 3، 20450، CASABLANCA
MAROC

سيفاي-إم شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي ملأقى 
زتقة االمير موالي عبدهللا وزنقة 

النخلة عمارة 1 الطبق 4 الشقة 7 - 
22452 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
557351

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

سيفاي-إم.
بيع  : شراء  غرض الشركة بإيجاز 
واملمألكات  االصو9  تسيير  و  كراء 

العقارية.
ملأقى   : االجأماعي  املقر  عنوان 
وزنقة  عبدهللا  موالي  االمير  زتقة 
 - 7 4 الشقة  1 الطبق  النخلة عمارة 

22452 الدارالبيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 522  : ايتزرين  إلياس  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 252  : ايتزرين  مروة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 252  : ايتزرين  رميساء  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ايتزرين  إلياس  السيد 
رقم  البيضاء  مجموعة  القدس  حي 
372 البرنو�سي 22122 الدارالبيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا)  ايتزرين  مروة  السيدة 
رقم  البيضاء  مجموعة  القدس  حي 
372 البرنو�سي 22122 الدارالبيضاء 

املغرب.
ايتزرين عنوانه)ا)  السيد رميساء 
رقم  البيضاء  مجموعة  القدس  حي 
372 البرنو�سي 22122 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ايتزرين  محمد  السيد 
رقم  البيضاء  مجموعة  القدس  حي 
372 البرنو�سي 22122 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بالدار البيضاء بأاريخ - تحت 

رقم -.
328I

AAC AFRIC EXPERTISE

TENOR COSMETIX
شركة ذات مسؤولية محدودة 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 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة حي 
الحديقة زاوية عائشة ام املومنين 
و زنقة عبد الرحمان الصحراوي 
الطابق الخامس - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
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.229429
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2222 شتنبر   13 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 TENOR الوحيد  الشريك  ذات 
رتسمالها  مبلغ   COSMETIX
مقرها  وعنوان  درهم   1.222.222
الحديقة زاوية  اقامة حي  اإلجأماعي 
عبد  زنقة  و  املومنين  ام  عائشة 
الرحمان الصحراوي الطابق الخامس 
- 22222 الدار البيضاء املغرب نتيجة 
9 : عدم امكانية االسأمرار و الخسائر 

املتراكمة.
و حدد مقر الأصفية ب اقامة حي 
املومنين  ام  عائشة  زاوية  الحديقة 
الصحراوي  الرحمان  عبد  زنقة  و 
الدار   22242  - الخامس  الطابق 

البيضاء املغرب. 
و عين:

و  القسمطيني  لطفي  السيد)ة) 
يوسف  موالي  شارع   22 عنوانه)ا) 
املغرب  البيضاء  الدار   22222

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 
عدم امكانية االسأمرار و الخسائر   :

املتراكمة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 839569.
329I

AAC AFRIC EXPERTISE

T GALLERY SABLE D›OR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

AAC AFRIC EXPERTISE
 18-JET BUSINESS CLASS N°16

 LOT ATTAWFIK SIDI MAAROUF
 ، 20170، CASABLANCA

MAROC
T GALLERY SABLE D›OR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي : 22 

شارع موالي يوسف الطابق الرابع - 
22222 الدار البيضاء املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.532229
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تقرر حل  15 شتنبر  املؤرخ في 
شركة   T GALLERY SABLE D’OR
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 
موالي  شارع   22 اإلجأماعي  مقرها 
يوسف الطابق الرابع - 22222 الدار 
البيضاء املغرب نتيجة لعدم امكانية 

االسأمرار .
و عين:

و  القسمطيني  لطفي  السيد)ة) 
يوسف  موالي  شارع   22 عنوانه)ا) 
املغرب  البيضاء  الدار   22222

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
بأاريخ 15 شتنبر 2222 وفي 22 شارع 
موالي يوسف الطابق الرابع 22 شارع 
 22222 موالي يوسف الطابق الرابع 

الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842246.
332I

مكأب الدراسات القانونية والجبائية

GIGA PHARMA
إعالن مأعدد القرارات

مكأب الدراسات القانونية 
والجبائية

63، شارع الكورنيش العمارة ب 
الطابق 5 ، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
GIGA PHARMA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: تجزئة 
125 املنطقة الصناعية، الساحل 

حد السوالم - 26122 برشيد 
املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.1555
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 26 شتنبر 2222
تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم -1: الذي ينص على مايلي: 
)122) حصة اجأماعية من  بيع مئة 
شركة  الى  زاهر  كريم  السيد  طرف 

 ZARRAH BUILDING
قرار رقم -2: الذي ينص على مايلي: 
للشركة،  الوحيد  الشريك  قبو9 
شركة ZARRAH BUILDING شريكا 

جديدا للشركة
قرار رقم -3: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
املسؤولية ذات  من شركة محدودة 
الشريك الوحيد الى شركة محدودة 

املسؤولية.
قرار رقم -4: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون ارسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
بند رقم -1: الذي ينص على مايلي: 

بيع حصص اجأماعية
بند رقم -2: الذي ينص على مايلي: 

قبو9 شريك جديد للشركة
بند رقم -3: الذي ينص على مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة
بند رقم -4: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون ارسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   25 االبأدائية ببرشيد بأاريخ 

2222 تحت رقم 1222.
331I

نوغلب

BELLE VU SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

نوغلب
شقة 3 الطابق 2 عمارة ا7 اقامة 
راشا مرجان 2 مكناس شقة 3 
الطابق 2 عمارة ا7 اقامة راشا 

مرجان 2 مكناس، 52222، مكناس 
املغرب

BELLE VU SERVICE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : دوار 
زروفن سيدي سليمان مو9 الكيفان 

مكناس - 52222 مكناس املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.42479

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2222 شتنبر   12 في  املؤرخ 
شركة   BELLE VU SERVICE حل 
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 
مقرها اإلجأماعي دوار زروفن سيدي 
مكناس  الكيفان  مو9  سليمان 
نتيجة  املغرب  مكناس   52222  -

الفالس الشركة.
و عين:

و  سالمي  سعيد  السيد)ة) 
تيغسالين  الغازي  ايت  عنوانه)ا) 
املغرب  خنيفرة   54222 خنيفرة 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
دوار  وفي   2222 تكأو6ر   12 بأاريخ 
زروفن سيدي سليمان مو9 الكيفان 

مكناس - 52222 مكناس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   26 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2222 تحت رقم 861.
332I

مركز الجبايات و املحاسبة

EL MAKHLOUFY ORGH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مركز الجبايات و املحاسبة
رقم 31 الطابق الرابع عمارة امنار ، 

86352، انزكان املغرب
EL MAKHLOUFY ORGH شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

سوالم ايت عميرة اشأوكة ايت باها 
- 87552 اشأوكة ايت باها املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.23559
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 ماي   18 في  املؤرخ 
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املصادقة على :
تفويت السيد )ة) حميد املخلوفي 
تصل  من  اجأماعية  حصة   522
1.222 حصة لفائدة السيد )ة) عبد 

هللا اعشوشو بأاريخ 18 ماي 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   19 بأاريخ  بانزكان  االبأدائية 

2222 تحت رقم 1813.
333I

CECOGEL / SARL

CHARK EURO OUJDA
إعالن مأعدد القرارات

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
CHARK EURO OUJDA »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: وجدة، 
مرتب كائن بطريق الدار البيضائ 

رقم 93 - - وجدة املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.33657

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 26 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  اجأماعية  حصة   522 تفويت 
السيد محمد بنفضيل إلى السيد منير 

كوديجي
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات الشريك الوحيد الى شركة ذات 

مسؤولية محدودة 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحديث القانون ارسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
522 حصة اجأماعية  تفويت  مايلي: 
من السيد محمد بنفضيل إلى السيد 

منير كوديجي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   27 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2222 تحت رقم 2989.
334I

مينارة فينانس جروب

ام. ب أنجنيوري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اسأمرار نشاط الشركة

مينارة فينانس جروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
ام. ب تنجنيوري »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 
االمير موالي عبدهللا اقامة »سنبلة 

2» شقة رقم 7 الطابق الرابع - 
42222 مراكش املغرب.

»اسأمرار نشاط الشركة»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.26223
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تقرر ما   2222 شتنبر   22 املؤرخ في 

يلي:
رغم  الشركة  حل  بعدم  قرار   .1

الخسائر املسجلة.
الشركة  رتسما9  تخفيض   .2

بمبلغ يساوي 1,22 درهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
تكأو6ر   11 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142229.
335I

مينارة فينانس جروب

ميزي اراب دوالبرير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

مينارة فينانس جروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
ميزي اراب دوالبرير شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجأماعي رقم 39 
و 42 درب قصيبة النحاس زنقة 
القصبة املدينة - 42222 ماركش 

املغرب.
تقليص هدف الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
67275

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تم حذف  22 شتنبر  املؤرخ في 
ارنشطة الأالية من نشاط الشركة 

الحالي :
- االسأيراد و الأصدير

- الأجارة العامة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   27 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142162.
336I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

SOCIETE CAPLAB SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL
 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،
TAOUNATE MAROC

 SOCIETE CAPLAB SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي تاونات 
القديمة ساحة املسجد تاونات - 

34222 تاونات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
2181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE CAPLAB SARL AU
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السأقبا9 و ارسا9 االموا9 .
تاونات   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - تاونات  املسجد  ساحة  القديمة 

34222 تاونات املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : العبادي  اسامة  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اسامة العبادي عنوانه)ا) 
تاونات  الفداء  شارع  سميرة  تجزئة 

34222 تاونات املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسامة العبادي عنوانه)ا) 
تاونات  الفداء  شارع  سميرة  تجزئة 

34222 تاونات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   27 االبأدائية بأاونات بأاريخ 

2222 تحت رقم 519.
337I

ائأمانية الراحة

جنان ياسمير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

ائأمانية الراحة
48 شارع محمد الخامس تجزئة 
الصافي برشيد برشيد، 26122، 

MAROC برشيد
جنان ياسمير شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 54 ممر 
6 حي تسير 2 برشيد 26122 برشيد 

املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.11637

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
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املؤرخ في 13 دجنبر 2221 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»54 ممر 6 حي تسير 2 برشيد 26122 
برشيد املغرب» إلى »248 بلوك ب حي 
حسني الطابق الثالث برشيد 26122 

برشيد املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   19 بأاريخ  ببرشيد  االبأدائية 

2222 تحت رقم 57.
338I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

PLURI BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH MAROC
PLURI BUSINESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجأماعي مكأب 
رقم 1 تجزئة الشرف عمارة 612 

شقة رقم 6 - 42222 مراكش .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.117379

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 12 غشت 2222 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة» إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   25 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142276.
339I

FOR NEGOCE

 MALIH ARCHI SERVICES ET
ACCESSOIRES SUD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FOR NEGOCE
شارع مكة زنقة السرو عمارة رقم 

65 شقة رقم 21 العيون. شارع مكة 
زنقة السرو عمارة رقم 65 شقة 

رقم 21 العيون.، 72222، العيون 
املغرب

 MALIH ARCHI SERVICES ET
ACCESSOIRES SUD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي القدس 
تجزئة الوفاق بلوك س الرقم 384 - 

72222 العيون املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.32119

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   2222 غشت   32 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) رشيد مليح 522 
 1.222 تصل  من  اجأماعية  حصة 
بوشعيب  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

طالبي بأاريخ 32 غشت 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   22 االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2222 تحت رقم 2812.
342I

cabinet aux services des affaires

SOS HAJJI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما9 الشركة

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

SOS HAJJI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر 
املكابر املعاضيد رص ز ترفود - 

52222 ترفود املغرب.
رفع رتسما9 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.13519

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم   2222 تكأو6ر   23 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 
»522.222 درهم» تي من »122.222 
عن  درهم»   622.222« إلى  درهم» 
تو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  بالرشيدية  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 844.
341I

FICODEC SARL

GLOBALE ISTITMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FICODEC SARL
6 زنقة قطر املدينة الجديدة ، 

32222، فاس املغرب
GLOBALE ISTITMAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 224 
بلوك A حي الوفاق زواغة - 32222 

فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.45171

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 غشت   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العامري حميد  تفويت السيد )ة) 
تصل  من  اجأماعية  حصة   2.722
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   2.722
غشت   23 بأاريخ  العامري  محمد 

.2222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   21 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 3576/222.
342I

FICODEC SARL

CAPITAL CHAMI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FICODEC SARL
6 زنقة قطر املدينة الجديدة ، 

32222، فاس املغرب
CAPITAL CHAMI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 315 
زنقة وهران الزهور 1 - 32222 فاس 

املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.63865

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 شتنبر   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
شمي  مهدي  )ة)  السيد  تفويت 
تصل  من  اجأماعية  حصة   333
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.222
عبداالله كلة بأاريخ 22 شتنبر 2222.
شمي  مهدي  )ة)  السيد  تفويت 
تصل  من  اجأماعية  حصة   333
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.222
شتنبر   22 بأاريخ  الوردي  نورالدين 

.2222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
تكأو6ر   27 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4142.
343I

FICODEC SARL

 LA FACADE TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

FICODEC SARL
6 زنقة قطر املدينة الجديدة ، 

32222، فاس املغرب
 LA FACADE TRAVAUX DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 228 
بلوك A حي الوفاق زواغة - 32222 

فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.68659

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 غشت   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
نوي�سي  نجاة  )ة)  السيد  تفويت 
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تصل  من  اجأماعية  حصة   2.522

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.222

غشت   23 بأاريخ  العامري  محمد 

.2222

نوي�سي  نجاة  )ة)  السيد  تفويت 

تصل  من  اجأماعية  حصة   2.522

5.222 حصة لفائدة السيد )ة) حميد 

العامري بأاريخ 23 غشت 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   31 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 3571.

344I

مسأامنة تيمادير ش.م.م ش.و

 UN.CERAMICS
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
مسأامنة تيمادير ش.م.م ش.و

حي لعري شيخ عمارة الشفاء الطابق 
الرابع الناظور، 62222، الناظور 

املغرب
 UN.CERAMICS

INTERNATIONAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

عال9 بن عبد هللا رقم 36 الطابق 
3 الناظور الناظور 62222 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
24673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   21
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
مأبوعة  الشركة  تسمية 

بمخأصر  اإلقأضاء  عند 

 UN.CERAMICS  : تسميتها 

. INTERNATIONAL

تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالأقسيط  السيراميك  واسأيراد 

والجملة .
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 3 الطابق   36 عال9 بن عبد هللا رقم 
الناظور   62222 الناظور  الناظور 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 : لوكيلي  املطلب  عبد  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة . 
السيد عبد املطلب لوكيلي : 1222 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
لوكيلي  املطلب  عبد  السيد 
الناظور   62222 هوالندا  عنوانه)ا) 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
لوكيلي  املطلب  عبد  السيد 
الناظور   62222 هوالندا  عنوانه)ا) 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بأاريخ  بالناضور  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 4496.
345I

FCG AUDIT SARL AU

OEUF HANANE ET ADDIBA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

FCG AUDIT SARL AU
 RUE IBN SINA NOURI ATLASSI

 LE NOYER C BUREAU°1
 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC
 OEUF HANANE ET ADDIBA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار ايت 
عقا جماعة بأيت عين توجدات 

مكناس - 52222 مكناس املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.195

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم تحويل   2222 ماي   26 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
عين  بأيت  جماعة  عقا  ايت  »دوار 
مكناس   52222  - توجدات مكناس 
رقم  الصناعي  »الحي  إلى  املغرب» 
جرير  ابن   43152  - جرير  ابن   97

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بابن جرير بأاريخ 19 شتنبر 

2222 تحت رقم 498.

346I

مكأب محاسبة

ARA HOLDING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكأب محاسبة
عمارة 41 شقة 2 زنقة عال9 بن عبد 
هللا ص.ب 222 الرشيدية ، 52224، 

الرشيدية املغرب
ARA HOLDING SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر 

تسكدلت الخنك الرشيدية - 52222 
الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
16361

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 ARA  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HOLDING SARL
االعما9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املخألفة

اشغا9 الديكور

الوساطة.

قصر   : االجأماعي  املقر  عنوان 

تسكدلت الخنك الرشيدية - 52222 

الرشيدية املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 332  : السيد عبد الحق بعالوي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد عدنان الراوي : 332 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 342  : هاشيمي  رجاء  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بعالوي  الحق  عبد  السيد 
زنقة اكدود شارع   19 رقم  عنوانه)ا) 

 52222 الرشيدية  السادس  محمد 

الرشيدية املغرب.

عنوانه)ا)  الراوي  عدنان  السيد 
تجزئة بوتالمين الرشيدية   571 رقم 

52222 الرشيدية املغرب.

هاشيمي عنوانه)ا)  السيدة رجاء 
الحاج  والد  حي   22 رقم   35 الزنقة 

الرشيدية 52222 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

هاشيمي عنوانه)ا)  السيدة رجاء 
الحاج  والد  حي   22 رقم   35 الزنقة 

الرشيدية 52222 الرشيدية املغرب
بعالوي  الحق  عبد  السيد 
زنقة اكدود شارع   19 رقم  عنوانه)ا) 

 52222 الرشيدية  السادس  محمد 

الرشيدية املغرب

عنوانه)ا)  الراوي  عدنان  السيد 
تجزئة بوتالمين الرشيدية   571 رقم 

52222 الرشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  بالرشيدية  االبأدائية 

رقم  تحت   2222 تكأو6ر   26

.1242/2222

347I
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FCG AUDIT SARL AU

OEUF HANANE ET ADDIBA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

FCG AUDIT SARL AU
 RUE IBN SINA NOURI ATLASSI

 LE NOYER C BUREAU°1
 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC
 OEUF HANANE ET ADDIBA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار ايت 
عقا جماعة بأيت عين توجدات 
مكناس - 52222 مكناس املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.22483

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم تحويل   2222 ماي   26 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
عين  بأيت  جماعة  عقا  ايت  »دوار 
مكناس   52222  - توجدات مكناس 
رقم  الصناعي  »الحي  إلى  املغرب» 
جرير  ابن   43152  - جرير  ابن   97

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   23 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2222 تحت رقم 688.
348I

هشام عثماني

CARAMELI ORGANIX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

هشام عثماني
شارع عمر بن الخطاب اقامة ماص 

بالوماص 2 الطابق 3 رقم 77 ، 
92232، طنجة املغرب

CARAMELI ORGANIX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
عمر بن الخطاب ماص بالوملص 2 
الطابق 3 رقم 77 طنجة - 92232 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

131291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 غشت   25

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. CARAMELI ORGANIX

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مسأحضرات  مكونات  وتصدير 

الأجميل واملواد الخام

مسأحضرات  وتطوير  تحويل 

الأجميل الأجميلية

مسأحضرات  و6يع  تسويق 

الأجميل داخل املغرب وخارجه.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 2 عمر بن الخطاب ماص بالوملص 
 92232  - طنجة   77 رقم   3 الطابق 

طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مراد الدويقي عنوانه)ا) حي 

 92252 اصيلة   49 رقم  الزرقطوني 

طنجة املغرب.

السيدة رميعز غياردو كارال دانييال 

عنوانه)ا) املكسيك 22222 املكسيك 

املكسيك.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مراد الدويقي عنوانه)ا) حي 

 92252 اصيلة   49 رقم  الزرقطوني 

طنجة املغرب

السيدة رميعز غياردو كارال دانييال 

عنوانه)ا) املكسيك 22222 املكسيك 

املكسيك.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   26 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258123.

349I

DARISTISHARA WA TIKNIAT AL HISSABAT

 DELTA MED IMPORT
EXPORT&distribution

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

 DARISTISHARA WA TIKNIAT AL

HISSABAT

 TANGER AV ABDERRAHMAN

 NACER ETAGE 1 N°3 ، 90000،

TANGER MAROC

 DELTA MED IMPORT

EXPORT&distribution شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 2 شارع 

سناء إقامة رضا رقم 3 - 92222 

طنجة املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.121695

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2222 يونيو   14 في  املؤرخ 

 DELTA MED IMPORT حل 

EXPORT&distribution شركة ذات 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 122.222 رتسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 -  3 رقم  رضا  إقامة  سناء  شارع   2

 9 نتيجة  املغرب  طنجة   92222

توقف النشاط.

و عين:

و  هيمة  بن  تناس  السيد)ة) 

مدريد   28221 مدريد  عنوانه)ا) 

إسبانيا كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

شارع   2 وفي   2222 يونيو   14 بأاريخ 

 92222  -  3 رقم  رضا  إقامة  سناء 

طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 256317.
352I

ADVISORIS

ADVISORIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما9 الشركة

ADVISORIS
 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC

ADVISORIS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 
عمران - الطابق ارر�سي / املكأب 

رقم 1 - 5 شارع بليياد -حي 
املستشفى - 22122 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رتسما9 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.182279

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   2222 شتنبر   23 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 
»752.222 درهم» تي من »152.222 
عن  درهم»   922.222« إلى  درهم» 
تو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842727.
351I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

PRO AGRI PHYTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
رقم 22 زنقة 1 حي السالم ، تحداف 
AZROU MAROC ،53122 ، تزرو ،
PRO AGRI PHYTO شركة ذات 
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مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 139 ارز 1 
الزنقة 5 ازرو - 53122 ازرو املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1363
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 19 شتنبر 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
 53122  - ازرو   5 الزنقة   1 ارز   139«
ازرو املغرب» إلى »ايت علي اويعقوب 
 53122 الجماعة القروية بن صميم 

ازرو املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   27 بأاريخ  بازرو  االبأدائية 

2222 تحت رقم 318.

352I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

PRO AGRI PHYTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما9 الشركة

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
رقم 22 زنقة 1 حي السالم ، تحداف 
AZROU MAROC ،53122 ، تزرو ،
PRO AGRI PHYTO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 139 ارز 1 
الزنقة 5 ازرو - 53122 ازرو املغرب.

رفع رتسما9 الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1363
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
رفع  تم   2222 شتنبر   19 في  املؤرخ 
رتسما9 الشركة بمبلغ قدره »82.222 
إلى  درهم» تي من »122.222 درهم» 
»182.222 درهم» عن طريق : تقديم 

حصص نقدية تو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   27 بأاريخ  بازرو  االبأدائية 

2222 تحت رقم 318.

353I

ASMAA MEDIA GROUP

PHARMACIE ATTIQA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

22 البرنو�سي البيضاء، 22222، 

البيضاء املغرب

PHARMACIE ATTIQA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 92 

الطابق 9. 265 اقامة شم�سي شارع 

الزرقطوني - . البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557241

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. PHARMACIE ATTIQA

غرض الشركة بإيجاز : شراء و بيع 

اردوية.

عنوان املقر االجأماعي : الرقم 92 

اقامة شم�سي شارع   265  .9 الطابق 

الزرقطوني - . البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

122 حصة   : السيدة صدقي مينة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مينة  صدقي  السيدة 

اقامة السالم شارع بن تاشفين عمارة 

البيضاء   .  323232 شقة   629 ج 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مينة  صدقي  السيدة 

اقامة السالم شارع بن تاشفين عمارة 

البيضاء   .  323232 شقة   629 ج 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 839931.

354I

MA GLOBAL CONSULTING

GAMYBI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما9 الشركة

MA GLOBAL CONSULTING

12 زاوية شارع لندن و زنقة حجاج 

ابن عرطة ، 22222، الدار البيضاء 

املغرب

GAMYBI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق السادس رقم 18 

- 22222 الدارالبيضاء املغرب.

رفع رتسما9 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.515525

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم رفع   2222 يوليوز   25 في  املؤرخ 

رتسما9 الشركة بمبلغ قدره »5.222 

إلى  درهم» تي من »122.222 درهم» 

»125.222 درهم» عن طريق : تقديم 

حصص نقدية تو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842675.

355I

FS

F.E.T.G
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

FS
رقم 27 زنقلة عال9 بن عبد هللا ، 

52222، الرشيدية املغرب
F.E.T.G شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 24 
زنقة محمد الزرقطوني - 52222 

الرشيدية املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.2973

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 15 يوليوز 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
 - الزرقطوني  محمد  زنقة   24 »رقم 
»رقم  إلى  الرشيدية املغرب»   52222
 52222  - الذهب  واد  تجزئة   442

الرشيدية املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  بالرشيدية  االبأدائية 

يوليوز 2222 تحت رقم 735.

356I

DIAGAUDIT

LAMHAMDI DECO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

DIAGAUDIT
شارع موالي يوسف اقامة الفأح 
بلوك A طابق 2 رقم 5 ، 52222، 

طنجة املغرب
LAMHAMDI DECO SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
موالي يوسف اقامة الفأح بلوك 
A طابق 2 رقم 5 - 92222 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
117271
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بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر حل   2222 تبريل   14 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   LAMHAMDI DECO SARL

وعنوان  درهم   12.222 رتسمالها 

مقرها اإلجأماعي شارع موالي يوسف 

اقامة الفأح بلوك A طابق 2 رقم 5 - 

92222 طنجة املغرب نتيجة 9 : حل 

ودي.

شارع  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

بلوك  الفأح  اقامة  يوسف  موالي 

طنجة   92222  -  5 رقم   2 طابق   A

املغرب. 

و عين:

و  ملحمدي  عثمان  السيد)ة) 

توفوس  الزريقات  قصر  عنوانه)ا) 

كمصفي  املغرب  الرشيدية   52222

)ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   25 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 12995.

357I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

PRO AGRI PHYTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ممثل قانوني للشركة

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

رقم 22 زنقة 1 حي السالم ، تحداف 

AZROU MAROC ،53122 ، تزرو ،

PRO AGRI PHYTO »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: 139 ارز 1 

الزنقة 5 ازرو - 53122 ازرو املغرب.

»تعيين ممثل قانوني للشركة»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

1363

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

وتبعا   2222 شتنبر   19 في  املؤرخ 

تعيين  تقرر  جدد  لأعيين مسير)ين) 

املمثل)ين) القانوني)ين): 

- حمادة يوسف

شركة   PRO AGRI PHYTO  -

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد الكائن مقرها اإلجأماعي ب: 

139 ارز 1 الزنقة 5 ازرو 53122 ازرو 

املغرب

عند  الأجاري  السجل  رقم 

االقأضاء: 1363

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   27 بأاريخ  بازرو  االبأدائية 

2222 تحت رقم 318.

358I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

PRO AGRI PHYTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

رقم 22 زنقة 1 حي السالم ، تحداف 

AZROU MAROC ،53122 ، تزرو ،

PRO AGRI PHYTO »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: 139 ارز 1 

الزنقة 5 ازرو - 53122 ازرو املغرب.

»مالءمة النظام ارسا�سي للشركة»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.1363

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 19 شتنبر 2222

ارسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

القانون:  مقأضيات  مع  للشركة 

تحيين القانون االسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

تكأو6ر   27 بأاريخ  بازرو  االبأدائية 

2222 تحت رقم 318.

359I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

PRO AGRI PHYTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
رقم 22 زنقة 1 حي السالم ، تحداف 
AZROU MAROC ،53122 ، تزرو ،
PRO AGRI PHYTO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
و عنوان مقرها االجأماعي 139 ارز 1 

الزنقة 5 ازرو - 53122 ازرو .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1363

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 19 شتنبر 2222 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   27 بأاريخ  بازرو  االبأدائية 

2222 تحت رقم 318.
362I

ML EXPERTS

 NEXTEER AUTOMOTIVE
MOROCCO

إعالن مأعدد القرارات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
 NEXTEER AUTOMOTIVE
MOROCCO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: بلدية 
عامر سيلفيا ، املنطقة الحرة 

ارطلسية RN4 قطع 45 و 62 - - - 
القنيطرة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: -.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

اتخاذ  2222تم  يونيو   28 في  املؤرخ 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
اسأقالة هيرفي بو9 جينو بوير وجواو 
كارلوس دا سليفا فرنانديز مورا من 
فترة عملهما كمديرين للشركة اعأباًرا 

من 28 يونيو 2222
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
للشركة:  جدد  كمديرين  الأعيين 
يناير   24  ، البداوي  تمين  السيد   -
يحمل   ، الجنسية  مغربي   ،  1987
في  ويقيم   G459255 رقم   CIN رقم 
 ، وجيه  توالد  م  بلوك   ،  161 رقم 
 OT السيد   - و  املغرب.   ، القنيطرة 
 1974 تبريل   7 املولود في   ،  Benson
ويحمل   ، ارمريكية  الجنسية  من   ،
جواز السفر رقم 673814758 ويقيم 
 Osiedle Parkowe Wzgorze 94 في

Mogilany 031-32 ، ، بولندا.
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
الذي ينص  بند رقم غير موجود: 

على مايلي: غير موجود
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  بالقنيطرة  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 92855.

361I

INGLWOOD SARL

INGLEWOOD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

INGLWOOD SARL
مجموعة ويزركان اقامة ماركريت 
2 رقم 6 جيليز مراكش ، 42242، 

مراكش املغرب
INGLEWOOD SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 
مرغريت 2 شقة 6 الطابق االو9 
مراكش - 4242 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.129829
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 شتنبر   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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محمدي  زهراء  )ة)  تفويت السيد 
252 حصة اجأماعية من تصل 252 
حصة لفائدة السيد )ة) عبد الصادق 

فصيل بأاريخ 16 شتنبر 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   29 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 12234.
362I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

NABIL BUILDING SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOFIMED CONSULTING AND
NEGOCE SARL

تجزئة عبد املومن 69 ارض الصغير، 
الطابق الثاني ، 28822، املحمدية 

املغرب
 NABIL BUILDING SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
املسيرة اقامة كوسطا ديل صو9 

الطابق 4 الشقة الرقم 21 - 28822 
املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
31591

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 NABIL : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.BUILDING SARL AU
: -االنعاش  غرض الشركة بإيجاز 

العقاري
 -االشغا9 املخألفة 

-تقديم الخدمات.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

صو9  ديل  كوسطا  اقامة  املسيرة 
الطابق 4 الشقة الرقم 21 - 28822 

املحمدية املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   122  : السيد نبيل سيقل 

بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سيقل  نبيل  السيد 
 28822 الرقم331  تجزئة الصديق2 

املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  سيقل  نبيل  السيد 
 28822 الرقم331  تجزئة الصديق2 

املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 1994.

363I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

PLURI BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH MAROC
PLURI BUSINESS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب رقم 
21 تجزئة الشرف عمارة 612 شقة 

26 - 42222 مراكش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.117379

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تم تعيين  12 غشت  املؤرخ في 
فالد  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

كيوم و فريديريك كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   25 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142276.
364I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

STE PLURI BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH MAROC

STE PLURI BUSINESS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب رقم 
21 تجزئة الشرف عمارة رقم 612 
شقة 26 - 42222 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.117379
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 غشت   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) توفيق الرحماني 
222 حصة اجأماعية من تصل 222 
 STE SHIBA (حصة لفائدة السيد )ة

RAK . بأاريخ 12 غشت 2222.
محمد ادري�سي  )ة)  تفويت السيد 
152 حصة اجأماعية من  الرحماني 
)ة)  حصة لفائدة السيد   152 تصل 
STE SHIBA RAK . بأاريخ 12 غشت 

.2222
مصطفى  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجأماعية  حصة   152 حدادي 
)ة)  حصة لفائدة السيد   152 تصل 
STE SHIBA RAK . بأاريخ 12 غشت 

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
تكأو6ر   25 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142276.
365I

FS

F.E.T.G
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما9 الشركة

FS
رقم 27 زنقلة عال9 بن عبد هللا ، 

52222، الرشيدية املغرب
F.E.T.G شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 24 
زنقة محمد الزرقطوني - 52222 

الرشيدية املغرب.
رفع رتسما9 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.2973

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   2222 يوليوز   15 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 
»422.222 درهم» تي من »122.222 
عن  درهم»   522.222« إلى  درهم» 
تو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  بالرشيدية  االبأدائية 

يوليوز 2222 تحت رقم 735.
366I

AFC PARTENAIRE

TOUMINET CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFC PARTENAIRE
 APP 16 IMM F218 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM
 MARRAKECH MARRAKECH،
40000، MARRAKECH maroc
 TOUMINET CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 23 
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دار السالم السعادة مراكش مراكش 
42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
128217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   18
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TOUMINET CONSULTING
استشارة   : غرض الشركة بإيجاز 

حو9 النظام و6رامج الكمبيوتر
تكنولوجيا  معدات  تجارة 

املعلومات
اسأيراد وتصدير.

عنوان املقر االجأماعي : عمارة 23 
دار السالم السعادة مراكش مراكش 

42222 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : الأومي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الأومي  محمد  السيد 
 42222 شارع الحسن الثاني زاكورة 

زاكورة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الأومي  محمد  السيد 
 42222 شارع الحسن الثاني زاكورة 

زاكورة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 138372.

367I

السو�سي ايمو6يليي

السو�سي ايموبيليي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

السو�سي ايمو6يليي
جماعة حر6يل املدينة الجديدة 

تامنصورت، عملية موالي اسماعيل 
رقم 192 مراكش، 42222، مراكش 

املغرب
السو�سي ايمو6يليي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي املدينة 
الجديدة تامنصورت، عملية موالي 
اسماعيل رقم 192 جماعة حر6يل 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
129453

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

السو�سي ايمو6يليي.
إجراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عمليات بيع وشراء املباني وغيرها من 

العقارات
تأجير اررا�سي للزراعة , بيع وشراء 

اررا�سي الزراعية.
املدينة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
عملية موالي  الجديدة تامنصورت، 
حر6يل  جماعة   192 رقم  اسماعيل 

42222 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : السيد النبارك الحسين 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد النبارك الحسين عنوانه)ا) 
اكادير   82222 اليغ  حي   247 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسن بووسكة عنوانه)ا) 
 128 رقم  اة  حرف  االو9  الشطر 

تامنصورت 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   24 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142213.

368I

CONCILIUM EXPERTISE

RAMILI ARCHITECTS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�سى ابن نصير، الطابق 

الخامس، شقة رقم ،18 غوتيي الدار 
البيضاء ، 22262، الدار البيضاء 

املغرب
RAMILI ARCHITECTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة ابو 
زايد الدادو�سي، رقم ، 9 املعاريف - 

22332 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
558279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.RAMILI ARCHITECTS

املهمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والخدمات الناتجة عن ممارسة مهنة 

الهندسة املعمارية.
زنقة ابو   : عنوان املقر االجأماعي 
 - املعاريف   9  ، رقم  زايد الدادو�سي، 

22332 الدار البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد رميلي تمين : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  تمين  رميلي  السيد 

 31 اقامة نور عمارة   6 مازوال زنقة 

شقة 14 ح ح 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  تمين  رميلي  السيد 

 31 اقامة نور عمارة   6 مازوال زنقة 

شقة 14 ح ح 22222 الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842984.

369I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

MIO TINGIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE

SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .52

 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC

MIO TINGIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجأماعي 29 شارع 

عمر ابن العاص الطابق 23 رقم 26 

- 92232 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

131263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 MIO  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

. TINGIS

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإدارة تكنولوجيا املعلومات و كل ما 

من شانه امساهمة في تقدم الشركة .

29 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 
عمر ابن العاص الطابق 23 رقم 26 - 

92232 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : العموري محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

 1222  : محمد  العموري  السيد 

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد العموري محمد عنوانه)ا) 

علي  موالي  شارع  الزموري  الوهابي 

 92222 طنجة   22 رقم  الشريف 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العموري محمد عنوانه)ا) 

علي  موالي  شارع  الزموري  الوهابي 

 92222 طنجة   22 رقم  الشريف 

طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   26 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 11256.

372I

Centre de Gestion et Comptabilité

 VETRACK فتراك ترانس

TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 Centre de Gestion et

Comptabilité

 RUE DE FES 1ER ETAGE N°5، 8

90000، Tanger Maroc

 VETRACK TRANS فتراك ترانس

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 12 شارع 

سعيدية رقم 8 - 92222 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.96555

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تقرر حل  29 شتنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 VETRACK TRANS ترانس  فتراك 

درهم   122.222 رتسمالها  مبلغ 

شارع   12 اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 

طنجة   92222  -  8 رقم  سعيدية 

املغرب نتيجة 9 : تزمة كوفيد .

و حدد مقر الأصفية ب 12 شارع 

طنجة   92222  -  8 رقم  سعيدية 

املغرب. 

و عين:

و  يونس  الزكري  السيد)ة) 

الخليل ب  ابراهيم  اقامة  عنوانه)ا) 

 92222  29 الطابق السادس رقم   5

طنجة املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و  خالد  الزكاف  السيد)ة) 
 37 رقم   11 مبروكة شارع  عنوانه)ا) 

)ة)  املغرب كمصفي  طنجة   92222

للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   27 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 11172.

371I

STE ROCHI TRANS SARL AU 

 STE PARAPHARMACIE §
 PARA-MEDICAL BOULAICH

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

STE PARAPHARMACIE § PARA-

MEDICAL BOULAICH SARL

الشركة املحاسبة الكبرى ف.ا.م 

ش.م.م 7 زنقة العراق اقامة الصفا و 

املروة الطابق االو9 رقم 17 طنجة، 

92222، طنجة املغرب

STE PARAPHARMACIE § PARA-

 MEDICAL BOULAICH SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

كريمة قطعة رقم 67 زنقة الرتس 

االخضر رقم 28 طنجة - 92222 

طنجة املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.128133

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 11 شتنبر 2222 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
زنقة   67 رقم  »تجزئة كريمة قطعة 

 - طنجة   28 رقم  االخضر  الرتس 

»شارع  إلى  املغرب»  طنجة   92222

 2 25 تجزئة كريمة  غينيا بيساو رقم 

 - على جهة يمين طنجة   1 محل رقم 

92222 طنجة املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   25 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258297.

372I

PUSH CENTER

MAPLE TECHNOLOGY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
MAPLE TECHNOLOGY شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 357 شارع 
محمد الخامس الطابق 5 الشقة 
9 القضاء ا2 الدار البيضاء الدار 
البيضاء 22222 الدار البيضاء 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
557921

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   16
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MAPLE TECHNOLOGY
توفير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدمات تكنولوجيا املعلومات.
 357  : االجأماعي  املقر  عنوان 
 5 الطابق  الخامس  محمد  شارع 
البيضاء  الدار  ا2  القضاء   9 الشقة 
22222 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب .
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
1.222 حصة   : السيد رياض لهنا 

بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  لهنا  رياض  السيد 
شقة   1 93طابق  رقم  لبنى  تجزىة 
 22222 البيضاء  معروف  سيدي   1

الدار البيضاء املغرب .
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لهنا  رياض  السيد 
شقة   1 93طابق  رقم  لبنى  تجزىة 
 22222 البيضاء  معروف  سيدي   1

الدار البيضاء املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842521.

373I

ائأمائية املحاسبة

GROUPE MOUNA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائأمائية املحاسبة
شارع تبي الحسن الشادلي اقامة 
شبوط رقم 14 ، 92222، طنجة 

املغرب
GROUPE MOUNA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع تبي 
الحسن الشادلي اقامة شبوط رقم 

14 - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
129229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 ماي   27
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GROUPE MOUNA

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 
العقاري.

عنوان املقر االجأماعي : شارع تبي 
رقم  شبوط  اقامة  الشادلي  الحسن 

14 - 92222 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : جما9  محداد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  جما9  محداد  السيد 
 2212WN  55 سلوترويك  كلوس 

هارليم هولندا.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  جما9  محداد  السيد 
 2212WN  55 سلوترويك  كلوس 

هارليم هولندا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   12 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 255678.
374I

ASMAA MEDIA GROUP

ITTJH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

22 البرنو�سي البيضاء، 22222، 
البيضاء املغرب

ITTJH شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : زنقة 
سومية اقامة شهرزاد 3 الطابق 5 
الرقم 22 بامليي - - البيضاء املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.442657
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2222 غشت   19 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة   ITTJH حل 
 12.222 رتسمالها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

 5 الطابق   3 اقامة شهرزاد  سومية 

املغرب  البيضاء   -  - بامليي   22 الرقم 

نتيجة لنتيجة لعدم االشأغا9.

و عين:

السيد)ة) هيبة طهري و عنوانه)ا) 

الشقة  العمارة س  الفردوس  اقامة 

املغرب  البيضاء   -  2 الطابق   12

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

زنقة  وفي   2222 غشت   19 بأاريخ 

 5 الطابق   3 اقامة شهرزاد  سومية 

الرقم 22 بامليي - - البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 837882.

375I

AFC PARTENAIRE

ORMELA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFC PARTENAIRE

 APP 16 IMM F218 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM

 MARRAKECH MARRAKECH،

40000، MARRAKECH maroc

ORMELA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز 

العما9 زينيث شارع مسلم تقسيم 

بكارالطابق الثالث شقة رقم 14 

باب دكالة مراكش مراكش 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

129223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 غشت   24

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ORMELA
إنأاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الأجميل  مسأحضرات  وتسويق 

ومنأجات العناية بالجما9
تجارة مسأحضرات الأجميل

اسأيراد وتصدير.
مركز   : االجأماعي  املقر  عنوان 
تقسيم  مسلم  شارع  زينيث  العما9 
 14 رقم  شقة  الثالث  بكارالطابق 
 42222 مراكش  مراكش  دكالة  باب 

مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيدة هند صبري : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة هند صبري عنوانه)ا) حي 
القلعة القلعة املغرب 42222 القلعة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة هند صبري عنوانه)ا) حي 
القلعة القلعة املغرب 42222 القلعة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 139755.
376I

cabinet nabil el azouzi

MARONAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet nabil el azouzi
 Rue jbal ELAYACHI IMM 28
 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC
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MARONAB شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 15 شارع 
اربطا9، رقم 24، تكدا9، الر6اط - 

12292 الر6اط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
163315

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   16
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MARONAB
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ارنشطة الأجارية والسياحية.
15 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 
 - الر6اط  تكدا9،   ،24 رقم  اربطا9، 

12292 الر6اط املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : نبيل  املنياري  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املنياري نبيل عنوانه)ا) 22 
السوي�سي  االنصاري  تيوب  تبو  زنقة 

الر6اط 12172 الر6اط املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املنياري نبيل عنوانه)ا) 22 
السوي�سي  االنصاري  تيوب  تبو  زنقة 

الر6اط 12172 الر6اط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   12 بأاريخ  بالر6اط  الأجارية 

2222 تحت رقم 129491.

377I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

طوب دريف كار

TOP DRIVE CARS 
إعالن مأعدد القرارات

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 
ارو9 تطوان ، 93222، تطوان 

املغرب
 TOP DRIVE CARS طوب دريف كار

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 

الحسن الثاني سوليمار 11 بلوك س 
تطوان - 93222 تطوان املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.22491
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
2222 تم اتخاذ  11 غشت  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت  على  واملصادقة  املوافقة 
جميع الحصص االجأماعية في اسم 
)4242 حصة)  السيد تحمد تبرهون 
حصة   (5624( و السيدة كوثر لوزة 
في اسمها وفي اسم توالدها القاصرين 
و  ابرهون  ابرار  اسم  في   (1667(
)1667) حصة في اسم عنبر ابرهون 
الحامل  لفائدة السيد ياسين مرون، 
عدد  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

 ،L388115
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: املوافقة على اسأقالة السيدة 
كوثر لوزة من مهام مسيرة الشركة و 
تعيين السيد تنس العساري، الحامل 
عدد  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 
KB233235 مسير للشركة ملدة ثالث 

سنوات
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
السيد  للمسير  املشترك  الأوقيع 
السيد  الشريك  و  العساري  تنس 
بجميع  يأعلق  فيما  مرون  ياسين 
ارعما9 املأعلقة بالشركة وعلى وجه 
الخصوص جميع العمليات البنكية.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 
النظام ارسا�سي الأالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
الحامل  مرون  ياسين  السيد  ساهم 
عدد  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 
وحيد  شريك  بصفأه   ،L388115
في الشركة بمبلغ قدره مليون درهم 

)1222222.22) نقدا
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
حدد راسما9 الشركة في مبلغ مليون 
إلى  مقسمة   (1222222.22( درهم 
قيمة   (12222( حصة  االف  عشرة 
مرقمة  درهم   122 منها  واحدة  كل 
مخولة و مكأتبة   12222 إلى   21 من 
و محررة و منسو6ة بالكامل في اسم 
الشريك الوحيد السيد ياسين مرون

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 
العساري،  تنس  السيد  تعيين  تم 
الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
للشركة  مسير   ،KB2333235 عدد 

ملدة محددة في ثالث سنوات.
بند رقم 9: الذي ينص على مايلي: 
تجاه  قانونًيا  التزاًما  الشركة  تلتزم 
بجميع  يأعلق  فيما  الثالثة  ارطراف 
وجه  وعلى  بها  املأعلقة  ارعما9 
الخصوص جميع العمليات البنكية 
للمسير  املشترك  الأوقيع  من خال9 
الشريك  و  العساري  تنس  السيد 

السيد ياسين مرون
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 االبأدائية بأطوان بأاريخ 

2222 تحت رقم 1847.

378I

AL ASSASSE AFFAIRES

 PALAIS ZIKO
MOTOCYCLES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

AL ASSASSE AFFAIRES
الشقة 5 ت العمارة 15 الطابق الثاني 
زنقة سبو املدينة الجديدة مكناس ، 

MEKNES MAROC ،775
 PALAIS ZIKO MOTOCYCLES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
البسأان 1 املحل رقم 2 العمارة ب8 
ويسالن مكناس - 52282 مكناس 

املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.52231

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   2222 شتنبر   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) زكية الجعدوني 
تصل  من  اجأماعية  حصة   622
)ة) عدراء  622 حصة لفائدة السيد 

الجعدوني بأاريخ 28 شتنبر 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
تكأو6ر   27 الأجارية بمكناس بأاريخ 

2222 تحت رقم 3678.
379I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE VOIRIMOU SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب 112 كلميمة اقليم الرشيدية 

ص.ب 112 كلميمة اقليم 
الرشيدية، 52252، الراشيدبة 

املغرب
 STE VOIRIMOU SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر 

تمال9 فركلة العليا - 53222 تنجداد 
املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.14155
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تقرر حل  14 شتنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 STE VOIRIMOU الوحيد  الشريك 
 122.222 مبلغ رتسمالها   SARL AU
درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر 
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تمال9 فركلة العليا - 53222 تنجداد 
املغرب نتيجة 9 : االفالس.

قصر  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
تمال9 فركلة العليا - 53222 تنجداد 

املغرب. 
و عين:

و  هري  بن  معاد  السيد)ة) 
العليا  فركلة  تمال9  قصر  عنوانه)ا) 
)ة)  تنجداد املغرب كمصفي   53222

للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  بالرشيدية  االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 829.
382I

OUTSOURCING ADVISORY

SSTRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

OUTSOURCING ADVISORY
 RUE AIT OURIR ، 22000، 47

CASABLANCA MAROC
SSTRADE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي 82 زنقة 

سباهيس م الدار البيضاء - 22222 
الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.382117
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 29 يوليوز 2222 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ   SSTRADE الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 
زنقة سباهيس   82 مقرها اإلجأماعي 
الدار   22222  - البيضاء  الدار  م 
ال يوجد   : املغرب نتيجة 9  البيضاء 

نشاط.

زنقة   82 و حدد مقر الأصفية ب 
 22222  - سباهيس م الدار البيضاء 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة) سهام سارير و عنوانه)ا) 
 151 رقم  الجديد  السور  شارع 
املغرب  البيضاء  الدار   22222

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 836569.
381I

OUTSOURCING ADVISORY

BELIVE
إعالن مأعدد القرارات

OUTSOURCING ADVISORY
 RUE AIT OURIR ، 22000، 47

CASABLANCA MAROC
BELIVE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: 44 شارع 

تغويلمان سيدي علي تكدا9 - 
22222 الر6اط املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.135585
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 21 غشت 2222
تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الأصديق على عمليات نقل ارسهم 
السيدة   - التي تم إجراؤها بواسطة 
/ سهام سرير ، من تصل مائة وسأة 
وسأين )166) سهًما بقيمة مائة درهم 
)122.22 درهم) لكل منها في الشركة ، 
للسيد يحيى فه�سي. - السيدة / سهام 
وسأين  وسبعة  مائة  من   ، سارير 
درهم  مائة  بقيمة   

ً
سهما  (167(

)122.22 درهم) لكل منها في الشركة 
، للسيد ياسر مراك�سي

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

سهام  للسيدة  الفعلية  السأقالة 

سرير من إدارة الشركة وتعيين السيد 

يحيى فه�سي مديًرا وحيًدا للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

ينص  الذي   :6-8-13 رقم  بند 

وتحديث  صياغة  إعادة  مايلي:  على 

واعأماد ارنظمة في شكلها الجديد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   14 بأاريخ  بالر6اط  الأجارية 

2222 تحت رقم 128684.

382I

FIGESEC SARLAU

TAWLAWALTE TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

FIGESEC SARLAU

 IMM.N°17 APPT N°2 AVENUE

 ENNAKHIL M›HAMID 5 ،

40160، MARRAKECH MAROC

TAWLAWALTE TRAVAUX »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: دوار 

تاولوالت إكنيون - - تنغير املغرب.

»مالءمة النظام ارسا�سي للشركة»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.321

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 22 شتنبر 2222

ارسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

للشركة مع مقأضيات القانون: تغيير 

الفصلين 6 و7 من القانون االسا�سي 

252222درهم  بأحرير  وذلك 

حيت  الشركة  رتسما9  من  الباقية 

يصبح الرتسما9 االجأماعي للشركة 

الى  مقسمة  درهم   522222 هو 

درهم   122 قيمة  من  5222،حصة 

للحصة، مكأتبة ومحررة بالكامل من 

بوح  السيد  الوحيد  الشريك  طرف 

محمد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   27 بأاريخ  بتنغير  االبأدائية 

2222 تحت رقم 11612.

383I

MAFACO

الشركة املغربية الفحمية 

والبحرية
شركة املساهمة

مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

SMCM

 boulevard Président Félix ,24

 Houphouët Boigny، 20010،

Casablanca Maroc

الشركة املغر6ية الفحمية والبحرية 

»شركة املساهمة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 24، شارع 

الرئيس فليكس هوفويت بوانيي - 

22212 الدار البيضاء املغرب.

»مالءمة النظام ارسا�سي للشركة»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

1.329 الدار البيضاء.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 27 يونيو 2222

ارسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
رقم  للشركة مع مقأضيات القانون: 

املعد9 واملأمم للقانون رقم   19-20

95-17 املأعلق بشركات املساهمة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 25 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842236.

384I

comptacontrole

 TANGER FOURNITURE

SCOBE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptacontrole

مركز االعما9 كاسطيا, شارع عبد 

الرحمان اليوسفي الطابق الثاني 
رقم 11 و 12 ، 92222، طنجة 

املغرب
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 TANGER FOURNITURE SCOBE
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
النرجس 34 شارع االرز برانص - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
131151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   19
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 TANGER FOURNITURE SCOBE

.SARL AU
اللوازم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املدرسية و املكأبية.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - برانص  االرز  شارع   34 النرجس 

92222 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رتسما9 الشركة: 1.222.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 12.222  : السيد احمد العدالني 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد العدالني عنوانه)ا) 
حي بني توزين 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن العدالني عنوانه)ا) 
حي بني توزين رقم 45 92222 طنجة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   11 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 11187.
385I

o’conseil

AMAW FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

o›conseil
 22RUE EZZAHRAOUI ABOU

 EL KACEM 1ER ETAGE
 CASABLANCA ، 20000،

casablanca Maroc
AMAW FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
سلوان الرقم 5 الحي الحسني - 
22222 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.511151
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 غشت   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) موالي مصطفى 
من  اجأماعية  حصة   125 الريمي 
)ة)  حصة لفائدة السيد   125 تصل 
28 غشت  محمد امين بلعالم بأاريخ 

.2222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 12 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 29892.

386I

FADI LA HOLDING

FADI LA HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FADI LA HOLDING
26 ممر مرس سلطان شقة 3 

الطابق ، 22622، الدارالبيضاء 
املغرب

 FADI LA HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 26 ممر 
مرس سلطان شقة 3 الطابق 1 - 

22226 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557123

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   19

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 FADI  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.LA HOLDING

مشاركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تو في وضع تو   ، الشركة في حسابها 

إدارة اروراق املالية ، تو في املعامالت 

السيطرة  في  تو  املالية  اروراق  على 

على الشركات..

ممر   26  : عنوان املقر االجأماعي 

 -  1 الطابق   3 شقة  سلطان  مرس 

22226 الدارالبيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   122  : بشا  مريم  السيدة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
رقم  السيدة مريم بشا عنوانه)ا) 

شارع  الجميلة  سوس  عمارة   12

اكادير   82222 الخامس  محمد 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
رقم  السيدة مريم بشا عنوانه)ا) 

شارع  الجميلة  سوس  عمارة   12

محمد الخامس 82222 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 839859.

387I

MERL CONSULTING GROUPE

 CABINET D›OPTIQUE
OUICHANE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MERL CONSULTING GROUPE

 7BIS RUE ZAGORA 2EME

 ETAGE APPT N 6 RABAT

 HASSAN ، 10020، RABAT

MAROC

 CABINET D›OPTIQUE

OUICHANE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

االبطا9 رقم 54 حي البركة القرية 

سال - 11132 سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

36843

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 مارس   29

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 CABINET D’OPTIQUE  :

.OUICHANE

اخصائي   : غرض الشركة بإيجاز 

نظارات // بصريات.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

القرية  البركة  حي   54 رقم  االبطا9 

سال - 11132 سال املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : يونس  ويشان  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
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والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يونس  ويشان  السيد 
حي ارمل   39 بئر طم طم رقم  زنقة 

القرية سال 11132 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  يونس  ويشان  السيد 
حي ارمل   39 بئر طم طم رقم  زنقة 

القرية سال 11132 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   24 بأاريخ  بسال  االبأدائية 

2222 تحت رقم 39748.
388I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

STE CYCLAMED S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 ETS VERIF CABINET
COMPTABLE

 AV DES FAR ES-SEMARA ،
72000، ES-SEMARA MAROC

Ste Cyclamed S.a.r.l شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 727 
رقم 772 الأمديد العيون - 72222 

العيون املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.33297

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 شتنبر   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الودود  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجأماعية  حصة   152 خر6وش 
تصل 1.222 حصة لفائدة السيد )ة) 
جعفر صقلي بأاريخ 22 شتنبر 2222.
الودود  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجأماعية  حصة   52 خر6وش 
تصل 1.222 حصة لفائدة السيد )ة) 
محمد صقلي بأاريخ 22 شتنبر 2222.
الودود  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجأماعية  حصة   52 خر6وش 
تصل 1.222 حصة لفائدة السيد )ة) 
عب�سى بشرى بأاريخ 22 شتنبر 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

25 تكأو6ر  االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2222 تحت رقم 2945.

389I

STE ROCHI TRANS SARL AU 

STE ROCHI TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE ROCHI TRANS SARL AU

الشركة املحاسبة الكبرى ف.ا.م 

ش.م.م 7 زنقة العراق اقامة الصفا و 

املروة الطابق االو9 رقم 17 طنجة، 

92222، طنجة املغرب

 STE ROCHI TRANS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 4 شارع 

تاغازوت ا9. البحر اربيض املأوسط   

شطر 3 عمارة 622 طنجة - 92222 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.117267

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2222 شتنبر   28 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 STE ROCHI الوحيد  الشريك  ذات 

رتسمالها  مبلغ   TRANS SARL AU

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

اإلجأماعي 4 شارع تاغازوت ا9. البحر 

اربيض املأوسط   شطر 3 عمارة 622 

طنجة - 92222 طنجة املغرب نتيجة 

9 : عدم النشاط .

شارع   4 ية ب  و حدد مقر الأصف

تاغازوت ا9. البحر اربيض املأوسط   

622 طنجة - 92222  شطر 3 غمارة 

طنجة املغرب. 

و عين:

السيد)ة) عبد الحفيض بولعيش 

لشهبة  قرية  عنوانه)ا)  و  املحمدي 

القصر الصغير فحص انجرة 92222 

طنجة املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   25 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258226.
392I

wimocab

 STATION-SERVICE(shell
)mly youssef

فسخ عقد تسيير حر رصل تجاري 

)ارشخاص املعنويون)
فسخ عقد تسيير حر رصل تجاري
 STATION-SERVICE(shell mly

(youssef
العام  الجمع  بمقأ�سى 
 VIVO ENERGY االسأثنائي لشركة 
االجأماعي  مقرها  الكائن   MAROC
1رقم  زنقة  سلسبيلة  إقامة   : ب 
تنفا  بوطالب  عبدالهادي  16شارع 
22222 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 
 2222 غشت   21 في  املؤرخ  املغرب 

تقرر مايلي:
فسخ عقد التسيير الحر لألصل   
لوزنيت  إقامة   : ب  الكائن  الأجاري 
النواصر  طريق  الأوفيق  الأجزئة 
إقامة  الدارالبيضاء  معروف  سدي 
طريق  الأوفيق  الأجزئة  لوزنيت 
النواصر سدي معروف الدارالبيضاء 
22282 الدارالبيضاء املغرب ، املوقع 
 VIVO ENERGY شركة  طرف  من 
لألصل  مالكة  بصفتها   :  MAROC
سيهام  االله  عبد  شركة  و  الأجاري 

بصفتها مسيرة حرة.
391I

A&T AUDITEURS CONSULTANTS

 TRANSFOBAT TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تقليص هدف الشركة

 A&T AUDITEURS
CONSULTANTS

 AV ABDELLAH GUENNOUN

 RUE AL YAMAN LES 4 TEMPS

 BLOC C N 57 ، 90000، TANGER

MAROC

 TRANSFOBAT TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي شارع عبد 

 LES QUATRES اهللا كنون، إقامة

TEMPSالطابق الثالث ،س بلوك ، 

رقم ،79 - 92222 طنجة املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

94711

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم حذف   2222 يونيو   32 املؤرخ في 

ارنشطة الأالية من نشاط الشركة 

الحالي :

حذف نشاط »اقأناء و / تو تشييد 

ارماكن املهنية بهدف تأجيرها» .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   26 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 11265.

392I

CABINET ELKHALFI

« HN TRADE« 
إعالن مأعدد القرارات

CABINET ELKHALFI

 N 2 LOT AMMAR Sidi bennour،

24350، Sidi bennour Maroc

 »HN TRADE » »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: 631 بلوك 

6 حي بام سيدي بنور 24352 سيدي 

بنور املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.3127

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 26 تكأو6ر 2222 تم اتخاذ 

القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 

مايلي: 
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بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
اكأو6ر   6 الشريك الوحيد املؤرخ في 
2222 تقرر حل شركة ذات مسؤولية 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
وعينت   «HN TRADE« تسميتها: 
 631 عنوانها  هبة  نقاش  السيدة 
 24352 6 حي بام سيدي بنور  بلوك 
املغرب كمصفية للشركة. وعين مقر 
الأصفية في: رقم 631 بلوك 6 حي بام 

سيدي بنور
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
على  ينص  الذي   :29 رقم  بند 

مايلي: حل الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  بنور  بسيدي  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 189.
393I

CABINET ELKHALFI

 ABDERRAFI NEW SERVICE« 
«

إعالن مأعدد القرارات

CABINET ELKHALFI
 N 2 LOT AMMAR Sidi bennour،

24350، Sidi bennour Maroc
 « ABDERRAFI NEW SERVICE« 
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجأماعي: دوار 

الحوزية لغنادرة الزمامرة سيدي 
بنور 24352 سيدي بنور املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.2747
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 24 تكأو6ر 2222 تم اتخاذ 

القرارات الأالية: 
على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 
العام  الجمع  بمقأ�سى  مايلي: 
مسؤولية  ذات  لشركة  االسأثنائي 
محدودة ذات الشريك الوحيد املؤرخ 
تقرر حل شركة   2222 اكأو6ر   4 في 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
 ABDERRAFI« تسميتها:  الوحيد 

السيد  وعين   «NEW SERVICE

دوار  عنوانه  الرفيع  عبد  الر6احي 

الدرابلة لغنادرة الزمامرة سيدي بنور 

للشركة.  كمصفي  املغرب   24352

وعين مقر الأصفية في: دوار الحوزية 

لغنادرة الزمامرة سيدي بنور

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

على  ينص  الذي   :29 رقم  بند 

مايلي: حل الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  بنور  بسيدي  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 192.

394I

FLASH ECONOMIE

 USINE PINGOUIN

تعيين مدير عام

USINE PINGOUIN

 شركة املساهمة

رتسمالها:15.222.222درهم

 مقرها االجأماعي: 269 شارع 

الشفشاوني عين السبع - الدار 

البيضاء

 R.C Casablanca N°25.725 – I.F

N°21642689

املؤرخ  اإلدارة  مجلس  بمقأ�سى 

26 شتنبر2222 قرر مدراء شركة  في 

 USINE PINGOUIN

العام  املدير  نائب  مهام  تجديد   

العلوي  السالم  عبد  موالي  السيد 

نهاية  حتى  تي   ، واليأه  مدة  طوا9 

دعا  الذي  العادي  العام  الجمع 

للموافقة على البيانات املالية للسنة 

املالية 2227

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842923

395I

FLASH ECONOMIE

 AGRO
LODGE SUCCURSALE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إغالق فرع تابع لشركة تجنبية

AGRO LODGE SUCCURSALE
فوم تراع قصر هداب حجام 

الريصاني الرشيدية
 R.C Errachidia N°2745– I.F

N°4142541
بمقأ�سى قرارات الجمع العام 

االسأثنائية املؤرخة في 13 يوليوز 
2222 الشريك الوحيد لشركة

 AGRO-LODGE 
اإلسباني  القانون  بموجب 
ومقره  يورو   624.222.22 برتسما9 
املسجل في شارع جوزيف تاراديالس 
، 38 ، الطابق 2 ، برشلونة - إسبانيا 
 AGRO LODGE فرع  إغالق  قرر   ،
فوم  في  املوجود   SUCCURSALE
قصر هداب حجام الريصاني   ، تراع 

الرشيدية - املغرب.
شطب الفرع من السجل الأجاري.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  بالرشيدية  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 18354
396I

EL FACHTALI CONSEIL

PROMO BADR SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

EL FACHTALI CONSEIL
رياض نوا9 حي سينكو شارع مزدلفة 

عمارة ج الطابق 4 الشقة د 8 ، 
MARRAKECH ،42222 املغرب

PROMO BADR SUD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي ازيكي 
 MARRAKECH 42222 - 58 3 رقم

املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.71747

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 27 يوليوز 2222 تم تحويل 

للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

 42222  -  58 رقم   3 »حي ازيكي  من 

»مكأب  إلى  املغرب»   MARRAKECH

طريق  اسكجور  دادة  عين  ف2  ب 

مراكش   42222  -  6 كم  الصويرة 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   25 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142265.

397I

EL FACHTALI CONSEIL

PROMO BADR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

EL FACHTALI CONSEIL

رياض نوا9 حي سينكو شارع مزدلفة 

عمارة ج الطابق 4 الشقة د 8 ، 

MARRAKECH ،42222 املغرب

PROMO BADR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 

رياض القصر رقم 292 ازيكي - 

42222 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.57117

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 26 يوليوز 2222 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

»إقامة رياض القصر رقم 292 ازيكي 

- 42222 مراكش املغرب» إلى »مكأب 

طريق  اسكجور  دادا  عين  ف2  ب 

مراكش   42222  -  6 كم  الصويرة 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   25 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142263.

398I



19831 الجريدة الرسميةعدد 5739 - 29 ر6يع ارو9 1444 )26 تكأو6ر 2222) 

COG

رزوقي للبناء و السمكري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COG

 APPT N°3 IMM F RESID BAB

 TARGA MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

رزوقي للبناء و السمكري شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 97 حي 

كنون نخيل شما9 مراكش - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

128819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   26

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

رزوقي   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

للبناء و السمكري.

تركيب و   : غرض الشركة بإيجاز 

إصالح الكهر6اء .

 97 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 

 - مراكش  شما9  نخيل  كنون  حي 

42222 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : حميد  الرزوكي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حميد  الرزوكي  السيد 

دوار نزالت تسلطانت مراكش 42222 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حميد  الرزوكي  السيد 

دوار نزالت تسلطانت مراكش 42222 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   12 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 139292.

399I

FIDUCIAIRE NAJD

RONEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجأماعي للشركة

FIDUCIAIRE NAJD

 25RUE DES SUIPPES 2EME

 ETAGE ، 20006، CASABLANCA

maroc

RONEC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 13 زنقة 

تندلس الطابق الثالث - 22226 

الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.222671

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في 23 غشت 2222 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

الثالث  الطابق  تندلس  زنقة   13«

املغرب»  البيضاء  الدار   22226  -

 686 رقم  اسكيكيمة  »شارع  إلى 

العيون   72222  -  .  21 الوحدة  حي 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 839262.

422I

FIDUCIAIRE ARQAM

HOTRALOG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ARQAM
 BP 11022 CPH ، 80030،

AGADIR MAROC
HOTRALOG شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 

13 شقة 24 مارينا تكادير - 82222 
تكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
53131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   12
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HOTRALOG
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اللوجستيك  البضائع وطنيا و دوليا 

ايراد و تصدير.
عمارة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 82222  - مارينا تكادير   24 13 شقة 

تكادير املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد حميد عثمان : 122 حصة 

بقيمة 1.222 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عثمان  حميد  السيد 
تكادير  مارينا   24 شقة   13 عمارة 

82222 تكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عثمان  حميد  السيد 
تكادير  مارينا   24 شقة   13 عمارة 

املغرب تكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   12 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

2222 تحت رقم 118772.

421I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

KASMED TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .52
 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC
KASMED TRANSPORT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 128 حي 
حسنونة شارع حسن 1 غرسة 
قطيوط - 92232 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
122417

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 مارس   24
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. KASMED TRANSPORT
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع على الصعيد الوطني والدولي 
و كل ما من شانه املساهمة في تقدم 

الشركة .
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 128  : االجأماعي  املقر  عنوان 
غرسة   1 حي حسنونة شارع حسن 

قطيوط - 92232 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد القاسمي نبيل : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : محمد  القاسمي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
السيد القاسمي نبيل : 522 بقيمة 

122 درهم.
 522  : محمد  القاسمي  السيد 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  نبيل  القاسمي  السيد 
53 شارع الفاييت اقامة مارينا الطابق 

2 شقة 82 92232 طنجة املغرب.
السيد القاسمي محمد عنوانه)ا) 
53 شارع الفاييت اقامة مارينا الطابق 

2 شقة 82 92232 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  نبيل  القاسمي  السيد 
53 شارع الفاييت اقامة مارينا الطابق 

2 شقة 82 92232 طنجة املغرب
السيد القاسمي محمد عنوانه)ا) 
53 شارع الفاييت اقامة مارينا الطابق 

2 شقة 82 92232 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 8547.
422I

Direct Hub

DIRECT HUB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Direct Hub
 Rue Amyote Quartier des

 Hopitaux Residence Arbil Apt12
، 20100، Casablanca MAroc

DIRECT HUB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 332 ، 

شارع ابراهيم الروضاني ، الطابق 

الخامس ، رقم 21. مبنى ريحان حي 

املعارف - الدار البيضاء 22252 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

527259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2221 دجنبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DIRECT HUB

شراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

واسأيراد  وتمثيل  وتسويق  و6يع 

وتصدير وتجارة عامة لجميع البضائع 

والبضائع على اخأالف تنواعها جملة 

وتجزئة.

 - املشورة والوساطة والخدمات.

ما  كل  وتصميم  وإنأاج  دراسة   -

يأعلق بالكائن املحدد تعاله.

الصناعية  ارعما9  جميع   -

والأصنيعية واملقاولة من الباطن.

- الأعاقد من الباطن على ارعما9 

في  املأخصصة  العمالة  وتوظيف 

مخألف املجاالت..

 ،  332  : االجأماعي  املقر  عنوان 

الطابق   ، الروضاني  ابراهيم  شارع 
مبنى ريحان حي   .21 رقم   ، الخامس 

املعارف - الدار البيضاء 22252 الدار 

البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 122  : رشيدي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد رشيدي عنوانه)ا) 2 

شارع تميوت ، اإلقامة تر6يل 22122 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد رشيدي عنوانه)ا) 2 

شارع تميوت ، اإلقامة تر6يل 22122 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

دجنبر 2221 تحت رقم 527259.

423I

5G NORD 5ج نورد

5G NORD 5ج نورد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

5G NORD 5ج نورد

12 زنقة ابن خالد ابن الوليد 3 

الطابق رقم 8 ، 92222، اصيلة 

املغرب

5ج نورد 5G NORD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 12 زنقة 

ابن خالد ابن الوليد 3 الطابق رقم 

8 - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

131113

 22 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

5ج   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.5G NORD نورد

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنأجات الغذائية.

- بيع مواد البناء.

- شراء تو بيع تو تأجير تو اسأيراد تو 

تصدير جميع املواد تو اآلالت الالزمة 

لألنشطة املذكورة تعاله.

املعامالت  جميع   ، عام  بشكل 

تو  املالية  تو  الصناعية  تو  الأجارية 

اروراق املالية تو العقارات املأعلقة 

بأحد  مباشر  غير  تو  مباشر  بشكل 

قد  التي  تو  تعاله  املذكورة  ارشياء 

تعزز تطوير الشركة..
زنقة   12  : عنوان املقر االجأماعي 

ابن خالد ابن الوليد 3 الطابق رقم 8 

- 92222 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   522  : السيد عاد9 زيبوح 

بقيمة 122 درهم للحصة .

522 حصة   : السيد هشام زيبوح 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عاد9 زيبوح عنوانه)ا) حي 

طنجة   92222  121 رقم  الداودية 

املغرب.

السيد هشام زيبوح عنوانه)ا) حي 

طنجة   92282  755 القطعة  املجد 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عاد9 زيبوح عنوانه)ا) حي 

طنجة   92222  121 رقم  الداودية 

املغرب

السيد هشام زيبوح عنوانه)ا) حي 

طنجة   92282  755 القطعة  املجد 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   27 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258118.

424I
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paradis

MERIEME TOURS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

paradis
casa casa، 20200، casa maroc
MERIEME TOURS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع انفا 
قسارية ارويا رقم 7 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.128271

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2217 تبريل   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :
شكري  نجيم  )ة)  السيد  تفويت 
تصل  من  اجأماعية  حصة   3.522
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   7.222
محمد كر6ون بأاريخ 13 تبريل 2217.
شكري  نجيم  )ة)  السيد  تفويت 
تصل  من  اجأماعية  حصة   422
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   7.222
الباتو9 مفكر بأاريخ 13 تبريل 2217.

السعدية  )ة)  السيد  تفويت 
حصة اجأماعية من   3.122 رحوني 
تصل 7.222 حصة لفائدة السيد )ة) 
الباتو9 مفكر بأاريخ 13 تبريل 2217.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 17 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تبريل 2217 تحت رقم 632287.
425I

paradis

MERIEME TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما9 الشركة

paradis
casa casa، 20200، casa maroc
MERIEME TOURS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع انفا 
قسارية ارويا رقم 7 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رتسما9 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.128271

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   2218 تبريل   18 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 

من  تي  درهم»   1.222.222«

 1.922.222« إلى  درهم»   722.222«

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تبريل 2218 تحت رقم 664522.

426I

مكأب لخروب للحسابات

 STE LES DOMAINES 
AGRICOLES FREIJA ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكأب لخروب للحسابات

حي الصفصاف الكردان اقليم 

تارودانت ، 83422، الكردان املغرب

 STE LES DOMAINES 

AGRICOLES FREIJA ش.م.م شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 1زنقة 

الداخلة تجزئة النهضة 2 اوالد تايمة 

اقليم تارودانت - 83352 اوالد تايمة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

9267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   27

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 LES DOMAINES AGRICOLES

FREIJA ش.م.م.

غرض الشركة بإيجاز : • 

الفالحة 

تسويق املنأجات الفالحية.  •

العمليات  جميع  عامة  بصفة  و 

الأجارية و الصناعية و املالية املنقولة 

و الثابأة املرتبطة بشكل مباشر تو غير 

مباشر بموضوع الشركة.

1زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الداخلة تجزئة النهضة 2 اوالد تايمة 

اقليم تارودانت - 83352 اوالد تايمة 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد بوتوادي عمر : 622 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 : الوهاب  عبد  بوتوادي  السيد 

422 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

 .

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عمر  بوتوادي  السيد 

تايمة  اوالد  الكدية  الكرون  دوار 

83352 اوالد تايمة املغرب.

الوهاب  عبد  بوتوادي  السيد 

 47 حي ادرار البركة عمارة  عنوانه)ا) 

 82222 اكادير  تيكوين   27 شقة 

اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عمر  بوتوادي  السيد 

تايمة  اوالد  الكدية  الكرون  دوار 

83352 اوالد تايمة املغرب

الوهاب  عبد  بوتوادي  السيد 

 47 حي ادرار البركة عمارة  عنوانه)ا) 

 82222 اكادير  تيكوين   27 شقة 

اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  بأارودانت  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 654.

427I

COMPTE A JOUR

TIRAKAA CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173 OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
TIRAKAA CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 
عاريض مجموعة 21 طريق تاويمة 

19 رقم 522 الطابق االو9 - 62222 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
24681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   26
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TIRAKAA CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
تاويمة  طريق   21 مجموعة  عاريض 
19 رقم 522 الطابق االو9 - 62222 

الناظور املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : اشهبار  فوزي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  اشهبار  فوزي  السيد 
دوار عيادة بني شيكر الناظور 62222 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اشهبار  جواد  السيد 
 62222 الناظور  الغر6ية  ترقاع  حي 

الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  بالناضور  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 4526.
428I

distra conseils

MIMO TARGA SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

distra conseils
رقم 2 بلوك 21 الطابق الثاني الحي 
الحسني ، 42222، مراكش املغرب

MIMO TARGA SERVICES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 62 
محل رقم 1 دوار ازيب الكندافي 
مراكش - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

129547
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 MIMO : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.TARGA SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : وسيط في 

تحويل ارموا9 والخدمات املالية.
 إجراء معامالت الدفع.

 رائد تعما9 في إدارة العمليات تو 
الخدمات الأجارية.

رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
دوار ازيب الكندافي   1 محل رقم   62

مراكش - 42222 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

 522  : السيد ايت ميمون سعيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : السيد ايت ميمون حسن 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

سعيد  ميمون  ايت  السيد 
دوار ايت واسكسو فاسكا  عنوانه)ا) 
سيدي داود ايت اورير الحوز 42222 

مراكش املغرب.
حسن  ميمون  ايت  السيد 
دوار ايت واسكسو فاسكا  عنوانه)ا) 
 42222 اورير  ايت  داود  سيدي 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
سعيد  ميمون  ايت  السيد 
دوار ايت واسكسو فاسكا  عنوانه)ا) 
 42222 اورير  ايت  داود  سيدي 

مراكش املغرب
حسن  ميمون  ايت  السيد 
دوار ايت واسكسو فاسكا  عنوانه)ا) 
 42222 اورير  ايت  داود  سيدي 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   26 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 12527.
429I

SOFINACTE

BOUAZ DELICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. « AL
 ABRAR « N° 44 BUREAU 22.
 5éme ETAGE ، 30000، FES

MAROC
BOUAZ DELICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 144 
تجزئة السالم طريق صفرو مأجر 

رقم 1 قطعة 144 ب - 32262 فاس 
املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.67849
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تقرر حل  32 شتنبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رتسمالها  مبلغ   BOUAZ DELICES
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
تجزئة السالم طريق   144 اإلجأماعي 
 - 144 ب  1 قطعة  صفرو مأجر رقم 
32262 فاس املغرب نتيجة 9 : تزمة 

إقأصادية.
 144 ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
مأجر  صفرو  طريق  السالم  تجزئة 
رقم 1 قطعة 144 ب - 32262 فاس 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة) حسين بوعاز و عنوانه)ا) 
81 تجزئة النخيل طريق عين الشقف 
)ة)  كمصفي  املغرب  فاس   32252

للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 
صفرو  طريق  السالم  تجزئة   144  :

مأجر رقم 1 قطعة 144 ب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   11 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4149.
412I

YF CONSULTING-SERVICES

ProInfra
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YF CONSULTING-SERVICES
 N°2 RUE ABOU TAMAM
 , BUREAU N° 04 ، 14000،

KENITRA MAROC
ProInfra شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 23 شارع 

تنوا9 عمارة فلوري 11 مكأب 
رقم 4 ميموزا القنيطرة. - 14222 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
66887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   26
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ProInfra
الهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 
تشغا9  و  البناء  تشغا9   ، املدنية 

مخألفة..
23 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 
تنوا9 عمارة فلوري 11 مكأب رقم 4 
ميموزا القنيطرة. - 14222 القنيطرة 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : خالد  بوغادي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  خالد  بوغادي  السيد 
ابن  عمر  و  سوس  زنقتي  زاوية   16
عبد العزيز الشقة رقم 14 القنيطرة. 

14222 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  خالد  بوغادي  السيد 
ابن  عمر  و  سوس  زنقتي  زاوية   16
عبد العزيز الشقة رقم 14 القنيطرة. 

14222 القنيطرة املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  بالقنيطرة  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 92872.

411I

CENTRE D’AFFAIRE

SOCIWIMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

CENTRE D›AFFAIRE

CASA ، 20330، الدار البيضاء 

maroc

SOCIWIMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 39 شارع 

لال الياقوت الطابق 5 الشقة د - 

22282 الدار البيضاء املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.366747

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر حل   2222 تبريل   26 املؤرخ في 

شركة ذات املسؤولية   SOCIWIMA

 12.222 رتسمالها  مبلغ  املحدودة 

 39 اإلجأماعي  درهم وعنوان مقرها 

شارع لال الياقوت الطابق 5 الشقة د 

- 22282 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

إلسأحالة إسأمرار نشاط الشركة.

و عين:

السيد)ة) محمد امغار و عنوانه)ا) 

 82 رقم   2 قطار  هكأار   24 تجزئة 

تمارة املغرب كمصفي   12222 تمارة 

)ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

بأاريخ 28 شتنبر 2222 وفي 39 شارع 

 - د  الشقة   5 الطابق  الياقوت  لال 

22282 الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 7842529.

412I

CENTRE D’AFFAIRE

SENTME

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل الأصفية

CENTRE D›AFFAIRE

CASA ، 20330، الدار البيضاء 

maroc

SENTME شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : زاوية 

شارع يعقوب املنصور 3 زنقة 

إسحاق إبن حنين ط 1 ش 1 - 

22132 الدار البيضاء املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.377291

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر حل   2222 يونيو   21 املؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة   SENTME

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   12.222 رتسمالها 

مقرها اإلجأماعي زاوية شارع يعقوب 

حنين  إبن  إسحاق  زنقة   3 املنصور 

الدار البيضاء   22132  -  1 ش   1 ط 

إسأمرار  إلسأحالة  نتيجة  املغرب 

نشاط الشركة.

و عين:

السيد)ة) بوشعيب عبد الرزاق و 

عنوانه)ا) 28 تجزئة اسماء 1 الشقة 

املغرب  الجديدة   24222  1 ط   24

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

زاوية  وفي   2222 شتنبر   12 بأاريخ 

شارع يعقوب املنصور 3 زنقة إسحاق 

إبن حنين ط 1 ش 1 - 22132 الدار 

البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842788.

413I

CENTRE D’AFFAIRE

SETNA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
حل شركة

CENTRE D›AFFAIRE
CASA ، 20330، الدار البيضاء 

maroc
SETNA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 412 شارع 
الزرقطوني اقامة حمد شقة 1 39 

شارع لال الياقوت الطابق 5 الشقة د 
22222 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.461939
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2222 شتنبر   11 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
مبلغ   SETNA ذات الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم   12.222 رتسمالها 
شارع   412 اإلجأماعي  مقرها 
 39  1 اقامة حمد شقة  الزرقطوني 
شارع لال الياقوت الطابق 5 الشقة د 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   22222
9 : إسأحالة إسأمرار نشاط الشركة.

 412 ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
شارع الزرقطوني اقامة حمد شقة 1 

- 22222 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة) بوشعيب عبد الرزاق و 
عنوانه)ا) 28 تجزئة اسماء 1 الشقة 
املغرب  الجديدة   24222  1 ط   24

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 412  : بالأصفية  املأعلقة  الوثائق 
شارع الزرقطوني اقامة حمد شقة 1

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842949.

414I

MACOSIS CONSULTING

 STE VERTE

 D›AGRICULTURE ET

D›ENVIRONNEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

MACOSIS CONSULTING

 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD

 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC

 STE VERTE D›AGRICULTURE

ET D›ENVIRONNEMENT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

2 رقم 12 املنطقة الصناعية عين 

الشقف - 32222 فاس املغرب.

تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.51743

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تمت   2222 شتنبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

مليح  هشام  )ة)  السيد  تفويت 

تصل  من  اجأماعية  حصة   2.822

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   72.222

جواد مليح بأاريخ 21 شتنبر 2222.

مليح  هشام  )ة)  السيد  تفويت 

تصل  من  اجأماعية  حصة   7.722

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   72.222

شتنبر   21 عبد العلي مخلص بأاريخ 

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتنبر   32 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 5188.

415I
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CABINET PARIS FISC CONSULTING

 ANSANES SOCIETE

 D’ELEVAGE DE POULETS

MUNICIPAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET PARIS FISC

CONSULTING

شارع محمد الخامس اقامة 

الرحماني A3 الطابق االو9 وادي زم 

وادي زم املغرب، 25352، وادي زم 

املغرب

 ANSANES SOCIETE D’ELEVAGE

 DE POULETS MUNICIPAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار توالد 

اكحيل جماعة ولد بوغادي وادي زم 

25352 وادي زم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1427

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 ANSANES SOCIETE D’ELEVAGE

. DE POULETS MUNICIPAUX

علف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

دواجن

ع دواجن ُمصِنّ

 منأج بيض.

عنوان املقر االجأماعي : دوار توالد 

اكحيل جماعة ولد بوغادي وادي زم 

25352 وادي زم املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : انسانس  ايوب  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  انسانس  ايوب  السيد 
 25352 دوار اوالد اكحيل بني خيران 

وادي زم املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  انسانس  ايوب  السيد 
 25352 دوار اوالد اكحيل بني خيران 

وادي زم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بوادي زم بأاريخ 27 تكأو6ر 

2222 تحت رقم 95/2222.

416I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

VISION BRICOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET PARIS FISC
CONSULTING

شارع محمد الخامس اقامة 
الرحماني A3 الطابق االو9 وادي زم 
وادي زم املغرب، 25352، وادي زم 

املغرب
VISION BRICOL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

 A3 محمد الخامس اقامة الرحماني
الطابق االو9 وادي زم 25352 وادي 

زم املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1429
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   16
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.VISION BRICOL

تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهر6ائية  املعدات  وتشغيل 

واإللكترونية 

املراقبة  كاميرات  تركيب   

والأكييف وتلواح الطاقة الشمسية 

تعما9 تو إنشاءات مأنوعة.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 A3 محمد الخامس اقامة الرحماني 

25352 وادي  الطابق االو9 وادي زم 
زم املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 522  : السيد منيز عصيم الدين 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : منصف  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الدين  عصيم  منيز  السيد 
حسان  بني  زنقة   142 عنوانه)ا) 

25352 وادي زم املغرب.

السيد محمد منصف عنوانه)ا) 

دوار السكة قصبة الطرش السماعلة 

25352 وادي زم املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الدين  عصيم  منيز  السيد 
حسان  بني  زنقة   142 عنوانه)ا) 

25352 وادي زم املغرب

السيد محمد منصف عنوانه)ا) 

دوار السكة قصبة الطرش السماعلة 

25352 وادي زم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بوادي زم بأاريخ 12 تكأو6ر 

2222 تحت رقم 97/2222.

417I

PUSH CENTER

HK INCHAE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
HK INCHAE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 357 شارع 

محمد الخامس الطابق 5 الشقة 
9 القضاء ا2 الدار البيضاء الدار 
البيضاء 22222 الدار البيضاء 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
557923

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   16
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 HK  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.INCHAE
مقاو9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تعما9 تو إنشاءات مخألفة.
 357  : االجأماعي  املقر  عنوان 
 5 الطابق  الخامس  محمد  شارع 
البيضاء  الدار  ا2  القضاء   9 الشقة 
22222 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب .
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 : حشادي  كريم  محمد  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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حشادي  كريم  محمد  السيد 
شارع  السماعلة  حس  عنوانه)ا) 
سطات   38 الرقم  الأاني  الحسن 

22222 سطات املغرب .
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
حشادي  كريم  محمد  السيد 
شارع  السماعلة  حس  عنوانه)ا) 
سطات   38 الرقم  الأاني  الحسن 

22222 سطات املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842522.

418I

مجموعة تطلنتيك للمحاسبة

ENIMA BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مجموعة تطلنتيك للمحاسبة
شقة رقم 3 الطابق الثاني عمارة 

22 زنقة العاد9 حي اجنان عيالن، 
46222، آسفي املغرب

ENIMA BUSINESS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 
السفلي رقم 21 زنقة السالم حي 
املستشفى - 46222 آسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
13269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   23
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ENIMA BUSINESS

غرض الشركة بإيجاز : بيع اللعب 
الأجهيزات  بيع  ارطفا9،  لوازم  و 
الأجارة  االلكترونية،  املعدات  و 
جميع  عامة  بصفة  و  تنواعها،  بكل 
تو  مباشر  بشكل  املأعلقة  العمليات 

غير مباشر بأغراض الشركة.
الطابق   : االجأماعي  املقر  عنوان 
حي  السالم  زنقة   21 رقم  السفلي 

املستشفى - 46222 آسفي املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : لحمادي  تمين  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  لحمادي  تمين  السيد 
املستشفى  حي  السالم  زنقة   21

46222 آسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لحمادي  تمين  السيد 
املستشفى  حي  السالم  زنقة   21

46222 آسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   12 االبأدائية بآسفي بأاريخ 

2222 تحت رقم 1496.
419I

امغار عبد الغافور

SOLOPTIC VISION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما9 الشركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االو9 تطوان ، 93222، 

تطوان املغرب
SOLOPTIC VISION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

السالم رقم 529 شارع الجيش امللكي 
تطوان اقامة السالم رقم 529 شارع 
الجيش امللكي تطوان 93222 تطوان 

املغرب.
رفع رتسما9 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.23963

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم   2222 شتنبر   19 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 

من  تي  درهم»   122.222« قدره 

»1.222.222 درهم» إلى »1.122.222 

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   27 االبأدائية بأطوان بأاريخ 

2222 تحت رقم 2256.

422I

BOUCHAHMA HICHAM

DOORTECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUCHAHMA HICHAM

 LOT AZZOUZIA IMM 1281

 APT 7 LOT AZZOUZIA

 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc

DOORTECH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار اهل 

حيمد سعادة مراكش - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

129621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   13

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DOORTECH

اشغا9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  املنزلية  الكهر6اء  و  الترصيص 

الصناعية.

: دوار اهل  عنوان املقر االجأماعي 

 42222  - مراكش  سعادة  حيمد 

مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد موالي خالد زريكة : 5.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

زريكة  خالد  موالي  السيد 

سعادة  حيمد  اهل  دوار  عنوانه)ا) 

مراكش 42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

زريكة  خالد  موالي  السيد 

سعادة  حيمد  اهل  دوار  عنوانه)ا) 

مراكش 42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   11 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142196.

421I

امغار عبد الغافور

 Z.OPTIC DISTRIBUTION
IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما9 الشركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االو9 تطوان ، 93222، 

تطوان املغرب

 Z.OPTIC DISTRIBUTION

 IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الجيش امللكي اقامة السالم مكأب 
رقم 2 تطوان شارع الجيش امللكي 

اقامة السالم مكأب رقم 2 تطوان 

93222 تطوان املغرب.
رفع رتسما9 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.22119

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم   2222 شتنبر   16 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 

»122.222 درهم» تي من »422.222 

عن  درهم»   522.222« إلى  درهم» 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   26 االبأدائية بأطوان بأاريخ 

2222 تحت رقم 2248.

422I

amics tex

RISE UP GYM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

amics tex

 Rue Yacoub El Mansou 1er 2

etage ، 90000، tanger maroc

RISE UP GYM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي بولفار 

موالي إسماعيل إقامة موالي 

إسماعيل رقم 22 الطابق 5 رقم 19 

- 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

127377

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 ماي   19

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 RISE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.UP GYM
قاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ارلعاب الرياضية.
بولفار   : االجأماعي  املقر  عنوان 
موالي  إقامة  إسماعيل  موالي 
 19 5 رقم  22 الطابق  إسماعيل رقم 

- 92222 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد يوسف املحب : 122 حصة 

بقيمة 1.222 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  املحب  يوسف  السيد 
تجزئة الخير 2 ب قطعة 183 ط رقم 

8 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  املحب  يوسف  السيد 
تجزئة الخير 2 ب قطعة 183 ط رقم 

8 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   12 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 127377.
423I

ائأمانية الفضيلة

 PRO-SERVICE DIVERS ET
QUALITE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائأمانية الفضيلة
رقم 529 شقة رقم 4 الطابق 

2 الوحدة 5 شارع عال9 الفا�سي 
مراكش ، 42272، مراكش املغرب

 PRO-SERVICE DIVERS ET
QUALITE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي محل 

بالطابق ارر�سي رقم 35 عملية ب 

عمارة ت املحاميد 8 - 46222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

123229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يناير   27

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

PRO-  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.SERVICE DIVERS ET QUALITE

املأجر في   : غرض الشركة بإيجاز 

اإلسأيراد والأصدير،

- الأجارة

- املقاو9 في الأنظيف ..

محل   : االجأماعي  املقر  عنوان 

ب  عملية   35 رقم  ارر�سي  بالطابق 

عمارة ت املحاميد 8 - 46222 مراكش 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 2.222  : محمد  بلفقيه  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  بلفقيه  السيد 
 46222 5 4 رقم  تجزئة سيدي عباد 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  بلفقيه  السيد 
 46222 رقم   4 عباد  سيدي  تجزئة 

مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 133189.

424I

MAFACO

الشركة املغربية لصنع اآلالت 
الفالحية والصناعية

 »كوماجي»
شركة املساهمة

مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

COMAGI
 boulevard Abdelmoumen ,214

، 20360، Casablanca Maroc
الشركة املغر6ية لصنع اآلالت 

الفالحية والصناعية »كوماجي» 
»شركة املساهمة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 214، 
شارع عبد املومن - الدار البيضاء 

املغرب.
»مالءمة النظام ارسا�سي للشركة»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

29.699 الدار البيضاء.
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 22 يونيو 2222
ارسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
رقم  للشركة مع مقأضيات القانون: 
املعد9 واملأمم للقانون رقم   19-20

95-17 املأعلق بشركات املساهمة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842397.

425I

FIDUCIAIRE LA REUSSITE

ARTISTE BRODERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

FIDUCIAIRE LA REUSSITE
 N 10 RCE EL HANNASSI

 AV DES FAR FES ENTREE A
 APPARTEMENT 21 ETGE 6،

30000، FES MAROC
 ARTISTE BRODERIE
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 293 
تجزئة الوفاء 4 طريق صفرو فاس - 

32222 فاس املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.73597

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 25 شتنبر 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
طريق   4 تجزئة الوفاء   293 »تجزئة 
32222 فاس املغرب»  صفرو فاس - 
إلى »رقم 172 شارع مكة طريق صفرو 

فاس - 32222 فاس املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4716.
426I

G.MAO.CCF

STE SMILE DESIGNERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE SMILE DESIGNERS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 6 

إقامة الواحة زنقة التهامي الهارو�سي 
حي بدر فاس رقم 6 إقامة الواحة 

زنقة التهامي الهارو�سي حي بدر فاس 
32222 فاس املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.49983
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 26 تكأو6ر 2221 تقرر حل 
شركة   STE SMILE DESIGNERS
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
 122.222 رتسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

التهامي  زنقة  الواحة  إقامة   6 رقم 
إقامة   6 الهارو�سي حي بدر فاس رقم 
حي  الهارو�سي  التهامي  زنقة  الواحة 
بدر فاس 32222 فاس املغرب نتيجة 

لتشطيب .
و عين:

العراقي  الحسن  السيد)ة) 
اقامة   6 رقم  عنوانه)ا)  و  الحسيني 
الواحة زنقة التهامي الهارو�سي حي بدر 
فاس املغرب كمصفي   32222 فاس 

)ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
 6 وفي رقم   2221 تكأو6ر   26 بأاريخ 
إقامة الواحة زنقة التهامي الهارو�سي 
الواحة  إقامة   6 رقم  فاس  بدر  حي 
زنقة التهامي الهارو�سي حي بدر فاس 

FES 32222 املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بفاس بأاريخ 15 نونبر 2221 

تحت رقم 5126/221.
427I

G.MAO.CCF

EL OUAFI ROUZI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

EL OUAFI ROUZI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 54 
زنقة البحير االحمر القطعة رقم 622 
طريق صفرو فاس - 32222 فاس 

املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.62267

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   2222 شتنبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الوافي  محمد  )ة)  السيد  تفويت 
تصل  من  اجأماعية  حصة   522
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.222

شتنبر   21 بأاريخ  الزيأوني  ادريس 

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتنبر   27 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 3956/2222.

428I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

STE HANI NOC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

 bouaidoun hassan Fiduciaire

comptable

 I place hassan II AZROU ،

53100، AZROU MAROC

ste hani noc شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 5 طريق 

ميدلت تجالب ازرو - 53122 تزرو 

املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.26851

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر حل   2222 ماي   12 في  املؤرخ 

ste hani noc شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   12.222 رتسمالها 

ميدلت  طريق   5 اإلجأماعي  مقرها 

املغرب  تزرو   53122  - ازرو  تجالب 

نتيجة لوفاة الشريك الوحيد.

و عين:

السيد)ة) إيمان زاوكي و عنوانه)ا) 

تحداف   1 النخيل  116تجزئة  رقم 

كمصفي  املغرب  تزرو   53122 تزرو 

)ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

طريق   5 وفي   2222 ماي   12 بأاريخ 

تزرو   53122  - ازرو  ميدلت تجالب 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   12 الأجارية بمكناس بأاريخ 

2222 تحت رقم 962.

429I

ائأمانية بوعرفة

STE BOUSTAOUI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائأمانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61222، بوعرفة املغرب

STE BOUSTAOUI TRANS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الزرقطوني بني تاجيت - 61252 بني 
تاجيت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1113

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يناير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BOUSTAOUI TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
بني   61252  - الزرقطوني بني تاجيت 

تاجيت املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : بزة  بوسأاوي  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بزة  بوسأاوي  السيدة 
رقم 24 زنقة 25 شارع وجدة 61252 

بني تاجيت املغرب.
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والعائلية  الشخصية  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بزة  بوسأاوي  السيدة 
رقم 24 زنقة 25 شارع وجدة 61252 

بني تاجيت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   23 االبأدائية بفجيج بأاريخ 

2222 تحت رقم 337.
432I

cabinet jdaini

SUNSYSTEK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
SUNSYSTEK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 12 زنقة 
اطلس حي الحسني بركان - 63322 

بركان املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.2185

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تقرر حل  28 شتنبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
SUNSYSTEK مبلغ رتسمالها 52.222 
اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
بركان  الحسني  حي  اطلس  زنقة   12
 :  9 نتيجة  املغرب  بركان   63322  -

*قفل الأصفية.
زنقة   12 و حدد مقر الأصفية ب 
 63322  - اطلس حي الحسني بركان 

بركان املغرب. 
و عين:

و  السغروشني  محمد  السيد)ة) 
مركز الأكوين املنهي بركان  عنوانه)ا) 
)ة)  كمصفي  املغرب  بركان   63322

للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية : 

32 شارع بئر انزران حي الحسني بركان

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   23 بأاريخ  ببركان  االبأدائية 

2222 تحت رقم 529/2222.

431I

Génération SAHARA

GÉNÉRATION SAHARA
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Génération SAHARA

شارع ابو العالء رقم 142 حي الوحدة 
21 العيون ، 72222، العيون 

املغرب

 Génération SAHARA

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع ابو 

العالء رقم 142 الطابق الثالث حي 
الوحدة 21 العيون - 72222 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

43329

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.Génération SAHARA

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عامة ، تجارة إلكترونية.

والخدمات  الخدمات  تقديم 

وارعما9 املأنوعة ذات الصلة.

االسأيراد والأصدير.

عنوان املقر االجأماعي : شارع ابو 

الثالث حي  الطابق   142 رقم  العالء 

الوحدة 21 العيون - 72222 العيون 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العلوي  حسن  السيد 

شارع ابو العالء رقم 142 حي الوحدة 

21 العيون 72222 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  العلوي  حسن  السيد 

شارع ابو العالء رقم 142 حي الوحدة 

21 العيون 72222 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   32 االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2222 تحت رقم 2992.

432I

FIDUCIAIRE ENNOUR

STE LYS BY MAJDA FILALI
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

حل شركة

 LYS « شركة » لي بي ماجدة فياللي

BY MAJDA FILALI » ش.م.م 

بشريك واحد

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريكة واحدة رتسمالها 22. 222 

122درهم

مقرها االجأماعي : شارع تحمد 

بالفريج رقم 114 حي ار دارسة فاس 

املغرب.

حل شركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريكة واحدة في طور الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

68927

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

2222 تقرر حل  22 شتنبر  املؤرخ في 

شركة شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد » لي بي ماجدة 

 LYS BY MAJDA FILALI « فياللي

مبلغ رتسمالها 122.222 درهم 

ممارسة  من  الشركة  ملنع  نتيجة 

نشاطها بسبب تعرض الجيران .

شارع  ب  الأصفية  مقر  وحدد 

تحمد بالفريج رقم 114 حي ار دارسة 

فاس املغرب.

و عين ) ة)

و  مدراري  ماجدة  السيد)ة) 
عنوانه)ا) رقم 3 حي النزهة طريق عين 

فاس املغرب   32222 الشقف فاس 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   13 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم : 2222/ 3752.

433I

Cabinet LAMRINI HADI

 STE ACCESSOIRES ET
PIECES AUTO FOURKATI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Cabinet LAMRINI HADI

18,شارع إبن سينا الناضور ، 

62222، الناضور املغرب

 STE ACCESSOIRES ET PIECES

AUTO FOURKATI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

طنجة رقم 121-123 الناظور شارع 
طنجة رقم 121-123 الناظور 

62222 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.4521
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بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2218 28 من دجنبر  املؤرخ في 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 STE ACCESSOIRES ET PIECES
رتسمالها  مبلغ   AUTO FOURKATI
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
101- رقم  طنجة  شارع  اإلجأماعي 
123 الناظور شارع طنجة رقم -101
123 الناظور 62222 الناظور املغرب 

نتيجة 9 : ازمة .
شارع  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
الناظور   101-103 رقم  طنجة 
الناظور   101-103 شارع طنجة رقم 

62222 الناظور املغرب. 
و عين:

و  فوركثي  احمد  السيد)ة) 
101- رقم  طنجة  شارع  عنوانه)ا) 
123 الناظور 62222 الناظور املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
من   24 بأاريخ  بالناضور  االبأدائية 

يناير 2219 تحت رقم 162.
434I

Cabinet LAMRINI HADI

 STE ACCESSOIRES PIECES
AUTO FOURKATI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل الأصفية

Cabinet LAMRINI HADI
18,شارع إبن سينا الناضور ، 

62222، الناضور املغرب
 STE ACCESSOIRES PIECES

AUTO FOURKATI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : شارع 
طنجة رقم 121-123 الناظور شارع 

طنجة رقم 121-123 الناظور 
62222 الناظور املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.4521

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2218 31 من دجنبر  املؤرخ في 
 STE ACCESSOIRES PIECES حل 
ذات  شركة   AUTO FOURKATI
رتسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
101- رقم  طنجة  شارع  اإلجأماعي 
123 الناظور شارع طنجة رقم -101
123 الناظور 62222 الناظور املغرب 

نتيجة الزمة.
و عين:

و  فوركثي  احمد  السيد)ة) 
101- رقم  طنجة  شارع  عنوانه)ا) 
123 الناظور 62222 الناظور املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
وفي حي   2218 من دجنبر   31 بأاريخ 
الناظور   78 رقم  شارع  الفأواكي 
الناظور   101-103 شارع طنجة رقم 

62222 الناظور املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
من   24 بأاريخ  بالناضور  االبأدائية 

يناير 2219 تحت رقم 161.

435I

AA CONSULTING S.A.R.L

TM IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اسأمرار نشاط الشركة

AA CONSULTING S.A.R.L
14 ، شارع باريس الطابق الثاني رقم 
22 ، 22222، الدار البيضاء املغرب
TM IMMOBILIER »شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجأماعي: 52، زنقة 
طاطا )سابقا زنقة بوانكاري) الطابق 

1 - 22222 الدار البيضاء املغرب.
»اسأمرار نشاط الشركة»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.359773

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تقرر  2222 شتنبر   14 في   املؤرخ 

 ما يلي:

رغم  الشركة  حل  بعدم  قرار   *
الخسائر املسجلة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 29 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

فبراير 2221 تحت رقم 764746.
436I

CABINET BOUMAHROU

BELCOTRADE SARL شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

CABINET BOUMAHROU
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،
90000، TANGER MAROC

شركة BELCOTRADE SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي العوامة 
2 قطعة 15185 - 92222 طنجة 

املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.16613

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 26 تبريل 2222 تقرر إنشاء 
و   - فرع تابع للشركة تحت التسمية 
الصناعية  املنطقة  بالعنوان  الكائن 
بالرشيد   26122  -  64 امأداد قطعة 
املغرب و املسير من طرف السيد)ة) 

عطوف محمد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   12 بأاريخ  ببرشيد  االبأدائية 

2222 تحت رقم 479.
437I

S.H EXPERTISE

FAB BARIJ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,12

 Derb Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
FAB BARIJ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي : 332 
بولفارد ابراهيم الروداني الطابق 
الخامس رقم 21 إقامة ريحان 

معاريف - 22372 الدارالبيضاء 
املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.469937
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
2222 تقرر حل  13 شتنبر  املؤرخ في 
مسؤولية  ذات  شركة   FAB BARIJ
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 
بولفارد   332 اإلجأماعي  مقرها 
الخامس  الطابق  الروداني  ابراهيم 
 - معاريف  ريحان  إقامة   21 رقم 
املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   22372

لصعو6ة االستثمار.
و عين:

السيد)ة) عبدهللا بارج و عنوانه)ا) 
الخامس  محمد  شارع  باتها  إقامة 
)ة)  52222 مكناس املغرب كمصفي 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
وفي بولفارد   2222 شتنبر   13 بأاريخ 
الخامس  الطابق  الروداني  ابراهيم 
 - معاريف  ريحان  إقامة   21 رقم 

22372 الدارالبيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 841184.
438I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 SENEGAL DAKHLA
BUSINESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
 SENEGAL DAKHLA BUSINESS
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
العركوب رقم 7724-21 - 73222 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
22369

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 غشت   18
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SENEGAL DAKHLA BUSINESS
و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اعما9 اللحام .
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 73222  -  01-7724 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 122  : ندياي  يوسوفا  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ندياي  يوسوفا  السيد 
 73222  1562 الرقم  الوحدة  حي 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ندياي  يوسوفا  السيد 
 73222  1562 الرقم  الوحدة  حي 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائية 

غشت 2222 تحت رقم 1425.

439I

اتما نية املنى

قديري طغا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
اتما نية املنى

اقامة دحان الطابق الأاني زنقة 
عقبة بن نافع ، 26122، برشيد 

املغرب
قديري طغا شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 12 
شارع ليبيرتي الطابق الثالث الشقة 

5 - 22122 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
554227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 غشت   11
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
: قديري  اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

طغا.
غرض الشركة بإيجاز : -1 صناعة 
املقاوم  بالفوالذ  ارنابيب  و  النحاس 

للصدت
-2 تعما9 مخألفة.

عنوان املقر االجأماعي : الرقم 12 
شارع ليبيرتي الطابق الثالث الشقة 5 

- 22122 الدار البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : قديري  طارق  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد طارق قديري عنوانه)ا) 52 
 26122 البي�سي  تجزئة   23 الطابق 

برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد طارق قديري عنوانه)ا) 52 
 26122 البي�سي  تجزئة   23 الطابق 

برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

غشت 2222 تحت رقم 836251.
442I

S.H EXPERTISE

PL THERMIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,12

 Derb Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
 PL THERMIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 61 شارع 
آللة الياقوت ركن مصطفى املعاني  

مركز الرياض ، الطابق ارو9 
 رقم 56 - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.336499

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 شتنبر   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بن  ابراهيم  )ة)  السيد  تفويت 
252 حصة اجأماعية من تصل  زكي 
يونس  )ة)  252 حصة لفائدة السيد 

سنادي بأاريخ 15 شتنبر 2222.
االله  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجأماعية  حصة   252 اجبارة 
السيد  لفائدة  حصة   252 تصل 
شتنبر   15 بأاريخ  يونس سنادي  )ة) 

.2222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
بأاريخ البيضاء  بالدار   الأجارية 
رقم  تحت   2222 تكأو6ر   11  

.842941
441I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

WAVE PLAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
 WAVE PLAGE

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي موالي 
رشيد عمارة عبد املولى رقم 22 - 

73222 الداخلة املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.16471

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   2222 يونيو   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اخويري رشيد  )ة)  تفويت السيد 
تصل  من  اجأماعية  حصة   1.222
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.222
يونيو   14 بأاريخ  الحسين  النبارك 

.2222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 23 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائية 
يونيو 2222 تحت رقم 1279/2222.

442I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

WAVE PLAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
 WAVE PLAGE

شركة ذات مسؤولية محدودة
 ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجأماعي حي موالي 
رشيد عمارة عبد املولى رقم 22 - 

73222 الداخلة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.16471

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم تعيين   2222 يونيو   14 املؤرخ في 
ايت  السيد)ة)  للشركة  مسير جديد 

عي�سى فريد كمسير وحيد
تبعا لقبو9 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائية 
يونيو 2222 تحت رقم 1279/2222.
443I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ML DAKHLA SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
ائأمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
شارع العركوب رقم 7724-21 

صندوق البريد رقم 146، 73222، 
الداخلة املغرب

 ML DAKHLA SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي املطار 
زنقة الر6اط رقم 1 238 - 73222 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

22533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   16

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 ML  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DAKHLA SERVICES

البيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكلي تو الجزئي للمباني تو االقامات 

املبنية تو املزمع تشييدها على مخطط 

قبل تو بعد اكأمالها ؛

عنوان املقر االجأماعي : حي املطار 
 73222  -  238  1 رقم  الر6اط  زنقة 

الداخلة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيدة الرفعة ماء العينين : 522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : انتهاه  الباقي  عبد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العينين  ماء  الرفعة  السيدة 
عنوانه)ا) حي املطار زنقة الر6اط رقم 

1 238 73222 الداخلة املغرب.
السيد عبد الباقي انتهاه عنوانه)ا) 
 73222  223 رقم   2 القسم  حي 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العينين  ماء  الرفعة  السيدة 
عنوانه)ا) حي املطار زنقة الر6اط رقم 

1 238 73222 الداخلة املغرب
السيد عبد الباقي انتهاه عنوانه)ا) 
 73222  223 رقم   2 القسم  حي 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائية 
شتنبر 2222 تحت رقم 1522/2222.
444I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

BOY BTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
BOY BTP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 
الخير حي موالي رشيد رقم 26 - 

73222 الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.22185

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تمت   2222 شتنبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) نور الدين ينجا 

تصل  من  اجأماعية  حصة   522

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.222

محمد الحسن ينجا بأاريخ 21 شتنبر 

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 21 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 1521/2222.

445I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

BOY BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 

صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

BOY BTP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجأماعي عمارة 

الخير حي موالي رشيد رقم 26 - 

73222 الداخلة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.22185

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في 21 شتنبر 2222 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 1521/2222.

446I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ADNANI›S SCHOOL PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 

صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

 ADNANI›S SCHOOL PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي املسيرة 

3 زنقة الحسيمة رقم 18 - 73222 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

22545

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ADNANI’S SCHOOL PRIVE

الأعليم   • : غرض الشركة بإيجاز 

االبأدائي واإلعدادي والثانوي والعالي 

والأقني..

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 -  18 زنقة الحسيمة رقم   3 املسيرة 

73222 الداخلة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : عبدي  حجيبة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
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والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة حجيبة عبدي عنوانه)ا) 

 73222  41 رقم  الشياف  واد  حي 

الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حجيبة عبدي عنوانه)ا) 

 73222  41 رقم  الشياف  واد  حي 

الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 1529/2222.

447I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

HAMASOLAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 

صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

HAMASOLAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

النخيل رقم 1464 حي النهضة 1 - 

73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

22541

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 تبريل   24

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HAMASOLAR

- تصميم   : غرض الشركة بإيجاز 

وتشغيل  و6ناء  وتسويق  وترويج 

وطاقة  الشمسية  الطاقة  مشاريع 

الرياح وتي طاقة تخرى مأجددة تو 

وقود حيوي .

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 -  1 النهضة  حي   1464 رقم  النخيل 

73222 الداخلة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رتسما9 الشركة: 1.222.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 STE NR SOLAR : 2.500 الشركة

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

حمريت  اللطيف  عبد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   5.222  :

للحصة .

السيد هشام البيز : 2.522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 STE NR SOLAR الشركة 

مقر  جوهرة  تجزئة   6 عنوانه)ا) 

سخيرات 12252 سخيرات املغرب.

حمريت  اللطيف  عبد  السيد 

املسيرة  شارع   22 رقم  عنوانه)ا) 

الخضراء بطانة 11222 سال املغرب.

عنوانه)ا)  البيز  هشام  السيد 

عمارة   3 العنبرة  االندلس  رياض 

 12222 الرياض  حي   15 الشقة   28

الر6اط املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  البيز  هشام  السيد 

عمارة   3 العنبرة  االندلس  رياض 

 12222 الرياض  حي   15 الشقة   28

الر6اط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ الدهب  بوادي   االبأدائية 

رقم  تحت   2222 تبريل   28  

.751/2222

448I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

CHA CHA STUDIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
CHA CHA STUDIO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي السالم 

رقم 1145 - 73222 الداخلة 
املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.16853
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   2222 شتنبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
فشأا9  ايوب  )ة)  السيد  تفويت 
تصل  من  اجأماعية  حصة   522
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.222
شيماء بداوي بأاريخ 21 شتنبر 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائية 
شتنبر 2222 تحت رقم 1544/2222.
449I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

CHA CHA STUDIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
CHA CHA STUDIO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
و عنوان مقرها االجأماعي حي السالم 

رقم 1145 - 73222 الداخلة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.16853

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في 21 شتنبر 2222 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 1544/2222.

452I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

CHA CHA STUDIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ممثل قانوني للشركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 

صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

CHA CHA STUDIO »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: حي 

السالم رقم 1145 - 73222 الداخلة 

املغرب.

»تعيين ممثل قانوني للشركة»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.16853

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

وتبعا   2222 شتنبر   21 في  املؤرخ 

تعيين  تقرر  جدد  لأعيين مسير)ين) 

املمثل)ين) القانوني)ين): 

- فشأا9 ايوب

- بداوي شيماء 

- - شركة ذات املسؤولية املحدودة 

الكائن مقرها اإلجأماعي ب: - -- - -

عند  الأجاري  السجل  رقم 

االقأضاء: -



19845 الجريدة الرسميةعدد 5739 - 29 ر6يع ارو9 1444 )26 تكأو6ر 2222) 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 1544.

451I

CAB ASSISTANCE

INPADIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

INPADIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي املنطقة 

الصناعية املجد قطعة 792 العوامة 

طنجة - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

132687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.INPADIA

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس النسيجية للأصدير .

املنطقة   : عنوان املقر االجأماعي 

الصناعية املجد قطعة 792 العوامة 

طنجة - 92222 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد باريس بوج اسحاق رامون 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222  :

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد باريس بوج اسحاق رامون 
كابيزون   39522 اسبانيا  عنوانه)ا) 

دي ال سا9 اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد باريس بوج اسحاق رامون 
كابيزون   39522 اسبانيا  عنوانه)ا) 

دي ال سا9 اسبانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 257618.
452I

CAB ASSISTANCE

BUDAS EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

BUDAS EVENTS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 42 عمارة 
دنيا ا شارع محمد الخامس الطابق 
االو9 رقم 6 طنجة - 92222 طنجة 

املغرب .
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.123389

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم   2222 شتنبر   12 في  املؤرخ 
الحالي  االجأماعي  املقر  تحويل 
عمارة دنيا ا شارع   42« للشركة من 
 6 محمد الخامس الطابق االو9 رقم 

إلى   « 92222 طنجة املغرب   - طنجة 

سليمة  تجزئة  الركايع  »123,طريق 

 92222  - السفلي طنجة  الطابق   5

طنجة املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 257636.

453I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

CAFE ACTIVE AL WAHDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
 CAFE ACTIVE AL WAHDA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 
الوحدة رقم 129 شضرع اسكارنا - 

73222 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 26 
شتنبر 2222

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 CAFE  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.ACTIVE AL WAHDA
تشغيل   -  : غرض الشركة بإيجاز 

مقهى ومطعم.
- إدارة وتشغيل املطاعم واملطاعم 

الجماعية.
- تشغيل تي مخبز ومأجر معجنات 

وصالون آيس كريم وغرفة شاي ؛
- تصنيع الخبز واملعجنات وجميع 
الدقيق  وتصنيع  املخابز  منأجات 

واملنأجات الغذائية ومشأقاتها.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - شضرع اسكارنا   129 الوحدة رقم 

73222 الداخلة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : لعريض  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف لعريض عنوانه)ا) 
حي الرحمة 2 شارع املوحدين رقم 11 

73222 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف لعريض عنوانه)ا) 
حي الرحمة 2 شارع املوحدين رقم 11 

73222 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائية 
شتنبر 2222 تحت رقم 1552/2222.
454I

CSN MAROC

SENSIVI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

SENSIVI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز 
الزنيث لألعما9 شارع مسلم تجزئة 
بوكار الطابق 3 الشقة رقم 14 باب 

دكالة - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

129219
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SENSIVI

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منأجات الأجميل بالجملة

تاجر

 االسأيراد والأصدير.

مركز   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الزنيث لألعما9 شارع مسلم تجزئة 

باب   14 الشقة رقم   3 بوكار الطابق 

دكالة - 42222 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 522  : السليماني  هشام  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   522  : ملليح  تيوب  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هشام السليماني عنوانه)ا) 

طريق اسفي   126 تجزئة املسار رقم 

42222 مراكش املغرب.

السيد تيوب ملليح عنوانه)ا) رياض 

تامنصورت   13 رقم  فيال  البديع 

42322 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هشام السليماني عنوانه)ا) 

طريق اسفي   126 تجزئة املسار رقم 

42222 مراكش املغرب

السيد تيوب ملليح عنوانه)ا) رياض 

تامنصورت   13 رقم  فيال  البديع 

42322 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   27 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 139753.

455I

tob travaux divers

ESSENSUD BOUSSAOULA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tob travaux divers
حي ولي العهد زنقة الليمون رقم 

الدار 11 العيون العيون، 72222، 
العيون املغرب

 ESSENSUD BOUSSAOULA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
سيدي بويا رقم 137 حي الفرح - 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
33119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   11
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. ESSENSUD BOUSSAOULA
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االسأيراد   , عامة  تجارة   , الكهر6اء 
الأحية  البنية  خدمات   , والأصدير 

للمباني , خدمات مأنوعة . .
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - الفرح  حي   137 رقم  بويا  سيدي 

72222 العيون املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : بوصولة  البشير  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد البشير بوصولة عنوانه)ا) 
رشيد  موالي  حي   78 رقم  ي  بلوك 

72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد البشير بوصولة عنوانه)ا) 
رشيد  موالي  حي   78 رقم  ي  بلوك 

72222 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالعيون بأاريخ - تحت رقم 

.-
456I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ABAR SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
ABAR SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي العودة 
21 مركز بئر كندوز - 74224 بئر 

الكندوز املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
22623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   23
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 ABAR  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

.SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : - تاجر عام 

، تاجر تداء ، اسأيراد وتصدير.

تعما9  مأنوعة.  ولوازم  تعما9   -
البناء العامة ، حفر اآلبار ؛

- تعما9 الهندسة املدنية واملباني 
السكنية والصناعية وتعما9 الحفر 
والطرق  الصحي  والصرف  العامة 
والطرق  املخألفة  والشبكات 
وإمدادات املياه والكهر6اء والهاتف ؛.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 74224  - 21 مركز بئر كندوز  العودة 

بئر الكندوز املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد عبد الفأاح بركاوي : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بركاوي  الفأاح  عبد  السيد 
عنوانه)ا) املركز الحدودي الكركارات 

74224 بئر كندوز املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بركاوي  الفأاح  عبد  السيد 
عنوانه)ا) املركز الحدودي الكركارات 

74224 بئر كندوز املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 1563.
457I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

FUND INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
FUND INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
العركوب رقم 7724-21 - 73222 
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الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
22621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 FUND : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.INVEST
اقأناء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
في  ارسهم  تو  ارسهم  وإدارة  وحيازة 
التي  تو  املؤسسة  الشركات  جميع 
سيأم تشكيلها بأي شكل من ارشكا9 
كانت صناعية تو تجارية تو  سواء   ،
مالية تو زراعية تو عقارية تو غير ذلك 

؛
واملشورة  الخدمات  جميع   -
سواء  الشركات  لصالح  والدراسات 
كانت إدارية تو محاسبية تو فنية تو 

تجارية تو مالية تو غيرها.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 73222  -  01-7724 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : حنين  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 8 السيد محمد حنين عنوانه)ا) 
الر6اط   12222  6 شقة  مالي  شارع 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 8 السيد محمد حنين عنوانه)ا) 
الر6اط   12222  6 شقة  مالي  شارع 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائية 
شتنبر 2222 تحت رقم 1567/2222.

458I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

TAHA EQUIPEMENT SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
 TAHA EQUIPEMENT SUD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
العركوب رقم 7724-21 - 73222 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
22597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 TAHA  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

.EQUIPEMENT SUD
غرض الشركة بإيجاز : - تاجر عام 

، تاجر تداء ، اسأيراد وتصدير.
تعما9  مأنوعة.  ولوازم  تعما9   -

البناء العامة ، الغرق وحفر اآلبار ؛
- تعما9 الهندسة املدنية واملباني 
السكنية والصناعية وتعما9 الحفر 
والطرق  الصحي  والصرف  العامة 
والطرق  املخألفة  والشبكات 
وإمدادات املياه والكهر6اء والهاتف ؛.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 73222  -  01-7724 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : جوهاري  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد جوهاري عنوانه)ا) 
الداخلة  حي   13 رقم   11 او  بلوك 

82222 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد جوهاري عنوانه)ا) 
الداخلة  حي   13 رقم   11 او  بلوك 

82222 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائية 
شتنبر 2222 تحت رقم 1561/2222.
459I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

MTJ INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
MTJ INVEST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

العركوب رقم 7724-21 - 73222 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
22599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 MTJ  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.INVEST

غرض الشركة بإيجاز : - تاجر عام 

، تاجر تداء ، اسأيراد وتصدير.

تعما9  مأنوعة.  ولوازم  تعما9   -

البناء العامة ، غرق وحفر اآلبار ؛

- تعما9 الهندسة املدنية واملباني 

السكنية والصناعية وتعما9 الحفر 

والطرق  الصحي  والصرف  العامة 

والطرق  املخألفة  والشبكات 

وإمدادات املياه والكهر6اء والهاتف .

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 73222  -  01-7724 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 : جوهاري  طه  محمد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

جوهاري  طه  محمد  السيد 

حي   13 رقم   11 او  بلوك  عنوانه)ا) 

الداخلة 82222 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

جوهاري  طه  محمد  السيد 

حي   13 رقم   11 او  بلوك  عنوانه)ا) 

الداخلة 82222 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 1562/2222.

462I
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KAMAR BENOUNA

 WEB NEWS
ش م م 

دات مساهم وحيد
إعالن مأعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
WEB NEWS ش م م دات مساهم 

وحيد »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: 42 شارع 
عبد املومن - 22242 الدارالبيضاء 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.267477

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ   2222 22 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
في  الزيادة  العام  الجمع  قرر  مايلي: 
الى  درهم   15.222.222 راسما9 من 

22.222.222 درهم 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغيير البند السابع من القوانين 
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

راسما9
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 839222.

461I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

AGRIMAL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

AGRIMAL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
العركوب رقم 7724-21 - 73222 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
22639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   26
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AGRIMAL
اإلنأاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التشجير  تشكاله:  بجميع  الزراعي 
 ، الكروم  وزراعة   ، والزراعة   ،
والخضروات املبكرة وجميع املنأجات 

ارخرى .
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 73222  -  01-7724 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رتسما9 الشركة: 1.222.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد عبد الهادي امار : 12.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الهادي امار عنوانه)ا) 
تجزئة  هللا  عبد  موالي  االمير  شارع 
العيون   72222 امار  فيال  عابدين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الهادي امار عنوانه)ا) 
تجزئة  هللا  عبد  موالي  االمير  شارع 
العيون   72222 امار  فيال  عابدين 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 1587/2222.

462I

CAMCG Consulting

BON VOTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

CAMCG Consulting

 lotissement Amine,BD Abou

 Baker KADIRI SIDI MAAROUF ،

20000، casablanca maroc

BON VOTE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : تجزئة 

النسيم، تجزئة 479، رقم 7، حي 

ليساسفة - 22192 الدار البيضاء 

املغرب .

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.185239

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر حل   2221 تبريل   22 املؤرخ في 

شركة ذات املسؤولية   BON VOTE

 122.222 رتسمالها  مبلغ  املحدودة 

اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 ،7 479، رقم  تجزئة النسيم، تجزئة 

حي ليساسفة - 22192 الدار البيضاء 

املغرب نتيجة لقفل الأصفية.

و عين:

عبد الحميد بوزيان و  السيد)ة) 

تجزئة املنظر الجميل،رقم  عنوانه)ا) 

الدار   22282 معروف  142،سيدي 

البيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
زنقة   48 وفي   2221 تبريل   22 بأاريخ 
كورلي،  زنقة   48 الوازيس  كورلي، 

البيضاء  الدار   22192 الوازيس 

املغرب .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 839175.

463I

STE FIDUCONFIANCE

MALOULI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
MALOULI CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 

21 قطعة M 125 تجزئة رياض 
الياسمين طريق عين الشقف فاس - 

32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

73983
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   13
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. MALOULI CAR
تاجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات .
رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
رياض  تجزئة   M  125 قطعة   21
الياسمين طريق عين الشقف فاس - 

32222 فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 522.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 2.522  : املجدوبي  يونس  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
ادري�سي  ملولي  مونية  السيدة 
درهم   122 بقيمة  حصة   2.222  :

للحصة .
السيد يوسف يخلف : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد يونس املجدوبي عنوانه)ا) 

26 ب حي بدر الطابق 4 شقة 8 طريق 

فاس   32222 فاس  السمن  عين 

املغرب.

ادري�سي  ملولي  مونية  السيدة 

 4 الطابق  بدر  حي  ب   26 عنوانه)ا) 

فاس  السمن  عين  طريق   8 شقة 

32222 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  يخلف  يوسف  السيد 
 1 رقم  زنقة سان لويس اقامة عالء 

 32222 فاس  الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عين  يخلف  يوسف  السيد 

قرار  بمقأ�سى  سنوات   3 مسيرملدة 

 12/29/2222 بأاريخ  الشركاء 

 14/29/2222 بأاريخ  واملسجل 

 RE 41795 OR 38625 تحت عدد 
اقامة  لويس  سان  زنقة  عنوانه)ا) 
عالء رقم 1 طريق عين الشقف فاس 

32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 3992.

464I

CAMCG Consulting

séloger constructions
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

CAMCG Consulting

 lotissement Amine,BD Abou

 Baker KADIRI SIDI MAAROUF ،

20000، casablanca maroc

séloger constructions شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 48 زنقة 

كورلي، الوازيس 48 زنقة كورلي، 

الوازيس 22412 الدار البيضاء 

املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.142267

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2221 تقرر حل  21 شتنبر  املؤرخ في 
séloger constructions شركة ذات 
رتسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
الوازيس  زنقة كورلي،   48 اإلجأماعي 
 22412 الوازيس  كورلي،  زنقة   48
لقفل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

الأصفية.
و عين:

عبد الحميد بوزيان و  السيد)ة) 
تجزئة املنظر الجميل،رقم  عنوانه)ا) 
الدار   22282 معروف  142،سيدي 
البيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
48 زنقة  2221 وفي  21 شتنبر  بأاريخ 
كورلي،  زنقة   48 الوازيس  كورلي، 
البيضاء  الدار   22412 الوازيس 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 839522.
465I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

HAMDI AGRICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
HAMDI AGRICOLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي االمل 

21 بلوك 36 رقم 26 - 73222 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
22645

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HAMDI AGRICOLE
زراعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جميع  وإنأاج  وتطوير  ومعالجة 
منأجات الفالحية وتسويقها و تر6ية 

الدواجن .
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
االمل 21 بلوك 36 رقم 26 - 73222 

الداخلة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : سنيمة  سيدي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيدة مريم اهل احمد ابراهيم 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222  :

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سنيمة  سيدي  السيد 
 26 رقم   36 بلوك   21 االمل  حي 

73222 الداخلة املغرب.
السيدة مريم اهل احمد ابراهيم 
عنوانه)ا) حي االمل 21 بلوك 36 رقم 

26 73222 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  سنيمة  سيدي  السيد 
 26 رقم   36 بلوك   21 االمل  حي 

73222 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائية 
شتنبر 2222 تحت رقم 1592/2222.
466I

ETUDE Maître Reda BOULMANE

DAR GIULIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 ETUDE Maître Reda
BOULMANE

 IMM «Harmonie« 3 Angle

 Bd, Abdelkrim El Khattabi et
 Av Mansour Eddahbi, 3ème

 étage Appt 15, Guéliz، 40000،
Marrakech Maroc

DAR GIULIA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي إقليم 
الحوز، عمالة سيدي يوسف 

بن علي، دائرة ايت اورير، قبيلة 
مسفيوة - 42222 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.17829
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 شتنبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ماري  سيرج،  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجأماعية  حصة   352 بينيلو 
)ة)  حصة لفائدة السيد   722 تصل 
21 شتنبر  ناتاليا ليدو جوتيريز بأاريخ 

.2222
)ة) جون دومينيك  تفويت السيد 
من  اجأماعية  حصة   352 باسكالي 
)ة)  حصة لفائدة السيد   722 تصل 
21 شتنبر  ناتاليا ليدو جوتيريز بأاريخ 

.2222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   29 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 12246.
467I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

2علي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،
80000، AGADIR MAROC
2علي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي لدى 

الطابق االو9 رقم 2 عمارة 25 تجزئة 
الزيأون تيكوين اكادير - 82222 

اكادير اكادير
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

53237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 غشت   28

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : 2علي.

مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وكتسيير املطاعم

مقهى

سناك.

لدى   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الطابق االو9 رقم 2 عمارة 25 تجزئة 

 82222  - اكادير  تيكوين  الزيأون 

اكادير اكادير.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

1.222 حصة   : السيد بورما علي 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بورما علي عنوانه)ا) تزنيت 

82222 تزنيت املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بورما علي عنوانه)ا) تزنيت 

82222 تزنيت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   32 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

2222 تحت رقم 118653.

468I

HELP ENTREPRISE

AJIAL PROPERTY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HELP ENTREPRISE

 23RUE BOURED 2EME ETG

 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

AJIAL PROPERTY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

زليخة نصري مركز فلوريدا منتزه 2 

اقامة رقم 6 مكأب رقم 42 - 22522 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 AJIAL  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.PROPERTY
مقاو9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 2 زليخة نصري مركز فلوريدا منتزه 

اقامة رقم 6 مكأب رقم 42 - 22522 

الدار البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد الحريزي تنوار : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : السيد جرنيت عبدالرحيم 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  تنوار  الحريزي  السيد 
 5 شقة   19 ت  عمارة  سيتي  كولف 
 27182 بوسكورة  الخضراء  املدينة 

الدار البيضاء املغرب.
عبدالرحيم  جرنيت  السيد 
روسور  كولف  كاليفورنيا  عنوانه)ا) 
فيال 217 املدينة الخضراء بوسكورة 

27182 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  تنوار  الحريزي  السيد 
 5 شقة   19 ت  عمارة  سيتي  كولف 
 27182 بوسكورة  الخضراء  املدينة 

الدار البيضاء املغرب
عبدالرحيم  جرنيت  السيد 
روسور  كولف  كاليفورنيا  عنوانه)ا) 
فيال 217 املدينة الخضراء بوسكورة 

27182 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842551.

469I

BLACKMOOSE

BLACKOOSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BLACKMOOSE
29 زنقة عامر ابن العاص الطابق 3 

رقم 26 ، 92222، طنجة املغرب
BLACKOOSE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 29 زنقة 

عامر ابن العاص الطابق الثالت رقم 
26 - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
132677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BLACKOOSE

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالجملة و املحروقات.
زنقة   29  : عنوان املقر االجأماعي 

عامر ابن العاص الطابق الثالت رقم 

26 - 92222 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 252  : فكطور  لفي  البز  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

252 حصة   : السيد رانفيل رشار 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد حسن اسبان : 252 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد ادريس فا�سي الفهري : 252 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد البز لفي فكطور عنوانه)ا) 

فرانسا فرانسا فيالمنطي فرانسا.

عنوانه)ا)  رشار  رانفيل  السيد 

كندا كندا كبيك كندا.

عنوانه)ا)  اسبان  حسن  السيد 

 43 عمارة  الخامس  محمد  شارع 

93222 تطوان املغرب.
الفهري  فا�سي  ادريس  السيد 

 8 اقامة كومياس الطابق  عنوانه)ا) 
رقم 91 92222 طنجة املرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الفهري  فا�سي  ادريس  السيد 

 8 اقامة كومياس الطابق  عنوانه)ا) 
رقم 91 92222 طنجة املغرب

السيد البز لفي فكطور عنوانه)ا) 

فرانسا فرانسا فيالمنطي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 257626.

472I
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CABINET HOURMANEK

 NORTH AFRICAN
CHEMICALS
شركة املساهمة

تحويل الشكل القانوني للشركة

CABINET HOURMANEK
 IMM HICHAM AVENUE 315
 HASSAN II AGADIR ، 80000،

agadir maroc
 NORTH AFRICAN CHEMICALS

شركة املساهمة
و عنوان مقرها االجأماعي عمارة 
النصر شقة رقم 24 شارع موالي 

عبدهللا - 82222 اكادير .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.2627

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم تحويل   2216 يناير   26 املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
املساهمة» إلى »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

2216 تحت رقم 57522.

471I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

HADID AL FATH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
HADID AL FATH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 
املنتزه بقعة رقم 92 - 73222 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

22669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   19

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HADID AL FATH

غرض الشركة بإيجاز : شراء و6يع 

واسأيراد جميع تنواع الحديد.

اقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 73222  -  92 رقم  بقعة  املنتزه 

الداخلة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   522  : هني  السيد محمد 

بقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   522  : السيد يوسف هني 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  السيد محمد هني عنوانه)ا) 

23 شارع احمد باحنيني رقم  املسيرة 

92 73222 الداخلة املغرب.

حي  السيد يوسف هني عنوانه)ا) 

املسيرة 23 شارع الحسن بنجلون رقم 

127 73222 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد محمد هني عنوانه)ا) 

23 شارع احمد باحنيني رقم  املسيرة 

92 73222 الداخلة املغرب

حي  السيد يوسف هني عنوانه)ا) 

املسيرة 23 شارع الحسن بنجلون رقم 

127 73222 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 1623/2222.

472I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE UPM PRO MAROC

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35100، جرسيف 

املغرب

 STE UPM PRO MAROC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

محمد الخامس تجزئة ريف رقم 14 

جرسيف - 35122 جرسيف املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1847

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تقرر حل  12 شتنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 STE UPM PRO MAROC SARL

درهم   122.222 رتسمالها  مبلغ 

شارع  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 

 14 محمد الخامس تجزئة ريف رقم 

35122 جرسيف املغرب   - جرسيف 

نتيجة 9 : عدم وجود نشاط .

شارع  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

 14 محمد الخامس تجزئة ريف رقم 

جرسيف - 35122 جرسيف املغرب. 

و عين:

و  اخصاص  نجوى  السيد)ة) 

السادس  محمد  شارع  عنوانه)ا) 

كمصفي  املغرب  جرسيف   35122

)ة) للشركة.

و  اتشيوتي  سمير  السيد)ة) 

عنوانه)ا) دوار الجل هوارة جرسيف 

كمصفي  املغرب  جرسيف   35122

)ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بجرسيف بأاريخ 25 تكأو6ر 

2222 تحت رقم 1399/2222.

473I

KITEA

2 صاج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KITEA

 ROUTE EL JADIDA ROUTE EL

JADIDA، 0، casablanca MAROC

2 صاج شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

بوركون زنقة جعفر إبن حبيب إقامة 

املشرق 2 طابق 1 رقم 3 دارالبيضاء 

- 2222 دارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

83117

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   27

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : 2 صاج.

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ذات املسؤولية املحدودة املأخصصة 

في تركيب تثاث املطبخية .

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

بوركون زنقة جعفر إبن حبيب إقامة 

املشرق 2 طابق 1 رقم 3 دارالبيضاء - 

2222 دارالبيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  السيدة سريري صفاء 
فرنسا   83162 تونوفيرسيتي  شارع 

2222 فرنسا فرنسا.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  السيدة سريري صفاء 
فرنسا   83162 تونوفيرسيتي  شارع 

2222 فرنسا فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 837117.
474I

F.M CONSULTING

إلكتروميكانيك إنرجي
إعالن مأعدد القرارات

F.M CONSULTING
 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME ETAGE APPT.2 N°54
 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC
إلكتروميكانيك إنرجي »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: املنطقة 

الحرة للأصدير، تجزئة 24 ب تجزئة 
24 ت - - طنجة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.33891
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 32 شتنبر 2222
تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
بمقأ�سى عقد توثيقي تلقاه ارسأاذ 
بالدار  موثق  املذبوحي،  الهادي  عبد 
شتنبر   32 بأاريخ  محرر  البيضاء، 
و هب السيد احمد يوسفي   ،2222
االحأفاظ  مع  الرقبة  حق  مجموع 
حصة   44.822  9 االنأفاع  بحق  له 
الشركة  في  له  اململوكة  اجأماعية 
إنرجي،  إلكتروميكانيك  املسماة 
حسب  القاصرات  بناته  لفائدة 
النسب الأالية: - اآلنسة نعمة يوسفي 
بنسبة: 14.934 حصة اجأماعية من 
حق الرقبة، - اآلنسة سامية يوسفي 
بنسبة: 14.933 حصة اجأماعية من 

حق الرقبة، - اآلنسة صوفيا يوسفي 
بنسبة: 14.933 حصة اجأماعية من 

حق الرقبة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

مساهمات
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

رتس املا9 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   24 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 257969.
475I

CSN MAROC

VSTAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

VSTAGE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز 
تعما9 زينيث شارع مسلم, تجزئة 
بوكار, الطابق 3 العمارة رقم 14, 

باب دكالة - 42222 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.123991

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 26 شتنبر 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
مسلم,  شارع  زينيث  تعما9  »مركز 
العمارة رقم   3 الطابق  تجزئة بوكار, 
مراكش   42222  - دكالة  باب   ,14
الثاني  الحسن  »شارع  إلى  املغرب» 
الشقة  الثاني  الطابق   ،  5 النور 
مراكش   42222  -  12 و رقم   11 رقم 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   11 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142227.
476I

STE FIDUCONFIANCE

 COLLEGE ET
 LYCEE MALRAUX

D'ENSEIGNEMENT PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
 COLLEGE ET LYCEE MALRAUX
D›ENSEIGNEMENT PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 142، 
شارع تبي هريرة منفلوري 1، فاس. - 

32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

74269
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   15
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 COLLEGE ET LYCEE MALRAUX

.D’ENSEIGNEMENT PRIVE
مدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مؤسسة .
عنوان املقر االجأماعي : رقم 142، 
1، فاس. -  شارع تبي هريرة منفلوري 

32222 فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 252  : كحودي  تحمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 125  : كيفاني  صونية  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 125  : كحودي  ياسمين  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة فرح كحودي : 125 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة لينة كحودي : 125 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

 252  : كحودي  ياسين  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كحودي  تحمد  السيد 
تجزئة تمالك جنان فاس   148 فيال 
فاس   32222 فاس  إيموزار  طريق 

املغرب.
السيدة صونية كيفاني عنوانه)ا) 
1 فاس  142 شارع تبي هريرة الزهور 

32222 فاس املغرب.
كحودي  ياسمين  السيدة 
تمالك  تجزئة   148 فيال  عنوانه)ا) 
فاس  إيموزار  طريق  فاس  جنان 

32222 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  كحودي  فرح  السيدة 
تجزئة تمالك جنان فاس   148 فيال 
فاس   32222 فاس  إيموزار  طريق 

املغرب.
عنوانه)ا)  كحودي  لينة  السيدة 
تجزئة تمالك جنان فاس   148 فيال 
فاس   32222 فاس  إيموزار  طريق 

املغرب.
السيد ياسين كحودي عنوانه)ا) 
تجزئة تمالك جنان فاس   148 فيال 
فاس   32222 فاس  إيموزار  طريق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  كحودي  تحمد  السيد 
تجزئة تمالك جنان فاس   148 فيال 
فاس   32222 فاس  إيموزار  طريق 

املغرب
السيد ياسين كحودي عنوانه)ا) 
تجزئة تمالك جنان فاس   148 فيال 
فاس   32222 فاس  إيموزار  طريق 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   25 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4287/222.

477I
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TANWIR AUDIT ET CONSEIL

ضومين معايط الخير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،
80000، AGADIR MAROC

ضومين معايط الخير شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : دوار 
الكدية البيضاء اوالد تايمة - 82222 

اوالد تايمة املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.7563

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 25 تكأو6ر 2222 تقرر حل 
ذات  شركة  الخير  معايط  ضومين 
رتسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
اإلجأماعي دوار الكدية البيضاء اوالد 
املغرب  تايمة  اوالد   82222  - تايمة 

نتيجة لأصفية طوعية.
و عين:

و  امعايط  العالي  عبد  السيد)ة) 
اوالد   82222 تايمة  اوالد  عنوانه)ا) 

تايمة املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
دوار  وفي   2222 تكأو6ر   25 بأاريخ 
الكدية البيضاء اوالد تايمة - 82222 

اوالد تايمة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  بأارودانت  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 638.
478I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE B 2 TRAVAUX SARL AU
إعالن مأعدد القرارات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 STE B 2 TRAVAUX SARL AU

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 
موالي علي الشريف شقة 17 اقامة 
1 الراشيدية - 52222 الراشيدية 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: -.
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 24 شتنبر 2222
تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت حصص

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 
النظام ارسا�سي الأالية: 

الذي  حصص:  تفويت  رقم  بند 
فاطمة  السيدة  مايلي:  على  ينص 
بوملان  السيد  املرحوم  ورثة  باحماد 
ابراهيم بوكالة في تاريخ 24/29/2222 
الى  الشركة  حصص  جميع  تفوت 
السيد عبد الحفيظ سليماني علوي 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  بالرشيدية  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 839.
479I

JAD BUSINESS & WORKSHOP

DET CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

JAD BUSINESS & WORKSHOP
 RES AL HOUDA RUE

 MOHAMED BALFREJ GH
 2 IMM 90 ETG 3 APT 15
 SIDI MOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
DET CONSEIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي ايت 
حمودن قلعة مكونة تنغير - 25222 

تنغير املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.211

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 31 يوليوز 2222 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 DET CONSEIL الوحيد  الشريك 
درهم   122.222 رتسمالها  مبلغ 
ايت  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 
 25222  - حمودن قلعة مكونة تنغير 
لم تقم بأي   : تنغير املغرب نتيجة 9 

مبيعات.
ايت  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
 25222  - حمودن قلعة مكونة تنغير 

تنغير املغرب. 
و عين:

و  جما9  ابراهيم  السيد)ة) 
عنوانه)ا) تمارة 26222 تمارة املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بتنغير  االبأدائية 

2222 تحت رقم 346.

482I

ADVISORY PARTNERS

ROCHJO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
165 شارع عبد املؤمن حي 

املستشفيات بناية ت الطابق ارو9 
الدار البيضاء ، 22162، الدار 

البيضاء املغرب
ROCHJO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 7 زنقة 
سبأة اقامة رامي الطابق الأاني 

مكأب رقم 8 الدار البيضاء املغرب 
22122 الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557487

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   26
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ROCHJO
مؤجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والصناعية  الأجارية  للمنشآت 

واملهنية وشراء و6يع العقارات.
اردوات  اآلالت،  معدات،  تأجير 
،املنشآت، التركيبات الأقنية ،تجهيز 

املباني واملكاتب املجهزة بالعيادات
مجا9  في  انجازالستثمارات  إ 
الصحة ، بهدف استئجارها للشركات 

الطبية,
اررا�سي املبنية وغير املبنية  شراء 
املخصصة لإليجار للشركات الطبية,

شراء جميع املعدات و الأجهيزات 
لشركات  إتاحتها  لغرض  الضرورية 

طبية ، بموجب عقد إيجار .
استئجارو إدارة املباني واملعدات و 

الأجهيزات واملرافق ؛
حالية  شركة  تي  في  املشاركة 
عن  مماثل  غرض  لها  مسأقبلية  تو 
طريق املساهمة تو الدمج تو االشتراك 

تو شراء االسهم ؛
وعموما، جميع املعامالت املالية، 
الأجارية، الصناعية، العقارية والغير 
والتي قد تكون ذات صلة  العقارية، 
بارهداف  مباشرة  غير  تو  مباشرة 
املذكورة تعاله وتساهم في تطويرها تو 

تمديدها..
زنقة   7  : االجأماعي  املقر  عنوان 
الأاني  الطابق  رامي  اقامة  سبأة 
املغرب  الدار البيضاء   8 مكأب رقم 

22122 الدار البيضاء املغرب .
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد طالب رشدي : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
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522 حصة   : السيد جواد زكرياء 
بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 57 السيد جواد زكرياء عنوانه)ا) 
ممر عبد الرحيم بوعبيد طابق سفلي 
 22522 الدارالبيضاء  الراحة  حي 

الدار البيضاء املغرب .
عنوانه)ا)  رشدي  طالب  السيد 
زنقة كريناديي انفا الدارالبيضاء   28

22222 الدار البيضاء املغرب .
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 57 السيد جواد زكرياء عنوانه)ا) 
ممر عبد الرحيم بوعبيد طابق سفلي 
 22522 الدارالبيضاء  الراحة  حي 

الدار البيضاء املغرب 
عنوانه)ا)  رشدي  طالب  السيد 
زنقة كريناديي انفا الدارالبيضاء   28

22222 الدار البيضاء املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم -.
481I

CABINET BADREDDINE

 OSSOSSE LI ATTIJARA WA
ALKHADAMAT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE
279 ت مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 2، مراكش املغرب
 OSSOSSE LI ATTIJARA WA
ALKHADAMAT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي موطن 
في مكأب بدر الدين العربي في 279 
حرف ت مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
129479

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 غشت   21

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 OSSOSSE LI ATTIJARA WA

.ALKHADAMAT

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

مسأحضرات الأجميل بالجملة.

- تجارة املواد الغدائية.

- مزود الخدمات االلكترونية.

العمليات  جميع  العموم  وعلى   -

املدنية، الأجارية، املالية، الصناعية 

ترتبط بصفة  التي قد  والعقارية 

مباشرة تو غير مباشرة بغرض الشركة 

والتي من شأنها تطوير غرض الشركة..

موطن   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 279 في مكأب بدر الدين العربي في 

اقامة هني الشقة   1 حرف ت مسيرة 
رقم 1 - 42222 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 OSSOSSE LI ATTIJARA الشركة

WA ALKHADAMAT : 1.000 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد تحمد عاد9 صادق شحاته 

عنوانه)ا) مصر * * *.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد تحمد عاد9 صادق شحاته 

عنوانه)ا) مصر * * *

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   24 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 142211.

482I

NOBLACTION

ETOILE AL AMAL
عقد تسيير حر رصل تجاري )ارشخاص 

املعنويون)

عقد تسيير حر رصل تجاري
ETOILE AL AMAL

قي  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
 ETOILE AL تعطى   2222 21 شتنبر 
الأجاري  بالسجل  املسجل   AMAL
124269 باملحكمة الأجارية بمراكش 
الأجاري  لألصل  الحر  التسيير  حق 
الكائن ب امللك تزريكم 38 باب اكناو 
مراكش   42222  - املدينة   2 الطابق 
ملدة   AMOR KECH لفائدة  املغرب 
4 سنة تبأدئ من 21 تكأو6ر 2222 و 
تنأهي في 32 شتنبر 2226 مقابل مبلغ 

شهري قيمأه 122.222 درهم.

483I

BENIDER ZINEB CONSULTING

 Société Maghrébine
 de Distribution
Agroalimentaire
إعالن مأعدد القرارات

BENIDER ZINEB CONSULTING
 ANGLE RUE DE LA BEAUCE ET 1
 MOUSSA IBNOU NOUSSAIR
 GAUTHIER 6EME ETG APT 17،
20000، CASABLANCA MAROC

 Société Maghrébine de
 Distribution Agroalimentaire
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: دوار توالد 
عزوز R.P 8 طريق الجديدة الدار 
البيضاء - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.368133
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 22 شتنبر 2222
تم اتخاذ القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: تعديل االسم القانوني لشركة 
مغر6ين ديستربيسيون تكروتليمونأير 

إلى تتيلي.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
نقل املقر الرئي�سي من العنوان الحالي 
طريق   ،  R.P 8  ، عزوز  توالد  دوار 
إلى العنوان الجديد بارك   ، الجديدة 
12 رجب املخزن ج 1 و ش 1، كلم 15 
طريق الجديدة الدار البيضاء املغرب.
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
الذي ينص   :3 بند رقم بند رقم 
للشركة  القانوني  االسم  مايلي:  على 

»تتيلي».
الذي ينص   :4 بند رقم بند رقم 
للشركة  الرئي�سي  املقر  مايلي:  على 
 ،1 و ش   1 رجب املخزن ج   12 بارك 
كلم 15 طريق الجديدة الدار البيضاء 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842692.
484I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

KGI INVEST- SA
تأسيس شركة املساهمة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC
KGI INVEST- SA »شركة 

املساهمة» 
وعنوان مقرها االجأماعي: 221 شارع 
ابن تاشفين ،الطابق الأاني، رقم 9 

-، 22222 الدارالبيضاء املغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهمة»
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.558275
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 تبريل   28
ارسا�سي لشركة املساهمة باملميزات 

الأالية:
شكل الشركة : شركة املساهمة .

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 KGI  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.INVEST- SA
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شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
قابضة مالية.

 221  : االجأماعي  املقر  عنوان 
الأاني،  ،الطابق  تاشفين  ابن  شارع 
رقم 9 - 22222 الدارالبيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
 322.222 ويبلغ رتسما9 الشركة 

درهم،
مقسم كالأالي:

السيد يونس جال9 : 2.996 حصة 
بقيمة 299.622 درهم للحصة.

حصة   1  : كلأوم  فدا  السيدة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   1  : كنزة  جال9  السيدة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   1  : غيثة  جال9  السيدة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   1  : إكرام  جال9  السيدة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

مجلس  تعضاء  تو  املأصرفون   
الرقابة: 

بصفأه)ا)  جال9  يونس  السيد 
زنقة  العام عنوانه)ا)  املدير  الرئيس 
 22222 السالم  حي   ،22 رقم  اسني 

الدار البيضاء املغرب
بصفأه)ا)  كنزة  جال9  السيدة 
اسني  زنقة  عنوانه)ا)  املجلس  كاتبة 
الدار   22222 السالم  حي   ،22 رقم 

البيضاء املغرب
بصفأه)ا)  غيثة  جال9  السيدة 
زنقة  عضو مجلس االدارة عنوانه)ا) 
 22222 السالم  حي   ،22 رقم  اسني 

الدار البيضاء املغرب
مراقب تو مراقبي الحسابات :

)ا)بصفأه  لشكر  محمد  السيد 
تقاطع  عنوانه)ا)  خبير  محاسب 
شارع القوات املسلحة امللكية وشارع 
 ، 2 الرشيد ، مركز اإليمان ، الطابق 

رقم 5 22222 الدار البيضاء املغرب
ارسا�سي  النظام  مقأضيات 
توزيع  و  االحأياطي  بأكوين  املأعلقة 

ارر6اح :
املنصوص  الخاصة  اإلمأيازات 

عليها لكل شخص :

بقبو9  مأعلقة  مقأضيات 

تفويت  لهم  املخو9  ارشخاص 
ارسهم وتعيين جهاز الشركة املخو9 

له البث في طلبات القبو9 :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842982.

485I

اإلتمانية املغر6ية لأصحيح الحسابات والأصريحات 

الضريبية

 شركة الدرويش كرم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اإلتمانية املغر6ية لأصحيح 

الحسابات والأصريحات الضريبية

113 شارع محمد الخامس 

BP2447، 30000، فاس املغرب

 شركة الدرويش كرم شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم83 
عمارة 1زنقة 5 جنان العرقي فاس 

57 تجزءة فزية فوزية بن سودة 

فاس 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

74289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   32

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

الدرويش كرم.

الوساطة   : غرض الشركة بإيجاز 

في ايجاد منصب شغل في املغرب او 

الخارج مع اعداد امللف

النصائح في تسيير املقاوالت 
رقم83   : االجأماعي  املقر  عنوان 
عمارة 1زنقة 5 جنان العرقي فاس 57 

بن سودة فاس  فزية فوزية  تجزءة 

32222 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : السيد الدرويش محمد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الدرويش محمد عنوانه)ا) 

سودة  بن  فوزية  فزية  تجزءة   57

فاس 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الدرويش محمد عنوانه)ا) 

بوجدة  سيدي  بوعنان  جنان   154

فاس 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   27 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4118.

486I

مكأب الشنأوف

ZAITRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكأب الشنأوف
شارع الحسن الثاني الطابق االو9 

رقم 9 ، 93222، تطوان املغرب

ZAITRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

بونزا9 جماعة سوق القديم قيادة 

عين الحصن تطوان - 94222 

تطوان املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.2711

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
2222 تقرر حل  21 شتنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ   ZAITRANS الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 
مقرها اإلجأماعي دوار بونزا9 جماعة 
الحصن  عين  قيادة  القديم  سوق 
املغرب  تطوان   94222  - تطوان 

نتيجة 9 : عدم حيازة الرخصة.
دوار  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
قيادة  القديم  جماعة سوق  بونزا9 
عين الحصن تطوان - 94222 تطوان 

املغرب. 
و عين:

و  زيدان  بن  رضا  السيد)ة) 
دوار بونزا9 جماعة سوق  عنوانه)ا) 
تطوان  الحصن  عين  قيادة  القديم 
)ة)  تطوان املغرب كمصفي   94222

للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

: بن زيدان رضا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 االبأدائية بأطوان بأاريخ 

2222 تحت رقم 1996.

487I

ائأمانية بوعرفة

STE MAZYANINE SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائأمانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61222، بوعرفة املغرب
 STE MAZYANINE SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
الحسن الثاني قصر الوداغير - 

61122 فيجيج املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1115

 21 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MAZYANINE SERVICES

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مالية-اسأخالص  االموا9-وساطة 

الفواتر لحساب الغير.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - الوداغير  قصر  الثاني  الحسن 

61122 فيجيج املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 122  : السيد عمرو عبد الصمد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الصمد  عبد  عمرو  السيد 

ساحة  الوداغير  قصر  عنوانه)ا) 

املسيرة 61122 فيجيج املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الصمد  عبد  عمرو  السيد 

ساحة  الوداغير  قصر  عنوانه)ا) 

املسيرة 61122 فيجيج املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   25 االبأدائية بفجيج بأاريخ 

2222 تحت رقم 339.

488I

WORK UP BUSINESS

CLICK›N›GO
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WORK UP BUSINESS
59 شارع الزرقطوني الطابق 11 

الشقة 32 ، 22362، الدار البيضاء 
املغرب

CLICK›N›GO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب رقم 
27 مجمع 522 حي الداخلة اكادير - 

82262 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
53275

 24 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CLICK’N’GO
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
مكأب   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الداخلة  حي   522 مجمع   27 رقم 

اكادير - 82262 اكادير املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : السيد توفيق اإلبراهيمي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اإلبراهيمي  توفيق  السيد 
 45 عمارة   2 إقامة ستيليا  عنوانه)ا) 
اكادير   82122 بنسركاو   324 شقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

اإلبراهيمي  توفيق  السيد 
 45 عمارة   2 إقامة ستيليا  عنوانه)ا) 
اكادير   82122 بنسركاو   324 شقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   24 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

2222 تحت رقم 118691.
489I

FA ADVISING EXPERTS SARL

SAMIA FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
مكأب رقم 15، املجمع املنهي ،تجزئة 
2 شارع عال9 الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 42222، مراكش 
املغرب

SAMIA FOOD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
املحاميد 4 رقم 391 - 42254 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

129581
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   23
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 SAMIA : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

. FOOD
غرض الشركة بإيجاز : تاجر

الأغذية العامة 
مطعم بسعر ثابت.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 42254  -  391 رقم   4 املحاميد 

مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

السيد لحسن جبران : 522 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : الدهيمي  محمد  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جبران  لحسن  السيد 
 42252 دوار تلوانة تغواطيم الحوز 

الحوز املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الدهيمي عنوانه)ا) 
 42254  391 رقم   4 تجزئة املحاميد 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   27 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142152.

492I

عبد العزيز خرشوف

NOUARA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عبد العزيز خرشوف
ص ب : 86 ، رقم 168 شارع الحسن 

الثاني امللعب البلدي تنجداد 
الرشيدية ، 52622، تنجداد املغرب
NOUARA TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر ايت 
محمد تنجداد - 52222 تنجداد 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
16337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 غشت   18
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NOUARA TRAVAUX
االشفا9   : غرض الشركة بإيجاز 
مواد  بيع  االليات,  كراء  املخألفة, 

البناء.
قصر   : االجأماعي  املقر  عنوان 
ايت محمد تنجداد - 52222 تنجداد 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رتسما9  مبلغ 

522.222,22 درهم، مقسم كالأالي:
 5.222  : حسن  اعمومو  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حسن  اعمومو  السيد 
 52222 تنجداد  محمد  ايت  قصر 

تنجداد املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حسن  اعمومو  السيد 
 52222 تنجداد  محمد  ايت  قصر 

تنجداد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بأاريخ  بالرشيدية  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم -.

491I

ازويتي ابراهيم )شخص ذاتي)

RIHAB DENTAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ازويتي ابراهيم )شخص ذاتي)
5، عمارة تسكور، شارع طارق بن 
زياد ، 14322، سوق تربعاء الغرب 

املغرب
RIHAB DENTAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 
الياسمين، بلوك س، رقم 489 - 

16222 سيدي قاسم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
29317

بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ في 19 
شتنبر 2222 تم إعداد القانون 
ارسا�سي لشركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

باملميزات الأالية:
شكل الشركة : شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد.
تسمية الشركة مأبوعة عند 

 RIHAB : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها
.DENTAL

تاجر   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
آالت و منأوجات ارسنان بالأقسيط.
تاجر اآلالت و الأجهيزات الشبه   -

طبية.
الأجهيزات  و  املنأوجات  تاجر   -

الشبه صيدلية.
- ارشغا9 املخألفة.

- املفاوضات الأجارية.
كما  بالداخل  الشراء،  و  البيع   *
والأجهيزات  اآلالت  لجميع  بالخارج، 
تحقيق  تسهيل  شأنها  من  التي 

ارهداف تعاله.
* اسأيراد وتصدير جميع املواد و 
اآلالت التي من شأنها تسهيل تحقيق 

ارهداف تعاله.
* وعلى العموم، جميع الخدمات، 
الأجارية،  الصناعية،  العمليات 
املرتبطة  والعقارية  املنقولة  واملالية 
مباشرة  غير  بطريقة  تو  مباشرة 
بالهدف االجأماعي و6جميع ارهداف 

املشابهة..
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 -  489 رقم  س،  بلوك  الياسمين، 

16222 سيدي قاسم املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : السعيد  رامو  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السعيد  رامو  السيد 
مركز احد كورت، جماعة احد كورت 

16252 جرف امللحة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  السعيد  رامو  السيد 
مركز احد كورت، جماعة احد كورت 

16252 جرف امللحة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 االبأدائية بسيدي قاسم بأاريخ 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 522.
492I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

GIA RAC IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25222، خريبكة 
املغرب

 GIA RAC IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 52 
تجزئة االنارة زنقة عمر املخأار - 

25222 خريبكة املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.5245

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تقرر حل  24 شتنبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   GIA RAC IMPORT EXPORT
وعنوان  درهم   12.222 رتسمالها 
تجزئة   52 رقم  اإلجأماعي  مقرها 
 25222  - املخأار  عمر  زنقة  االنارة 
عدم   :  9 نتيجة  املغرب  خريبكة 

نشاط شركة.
 52 و حدد مقر الأصفية ب رقم 
 - املخأار  عمر  زنقة  االنارة  تجزئة 

25222 خريبكة املغرب. 

و عين:

رشيد زاعا و عنوانه)ا)  السيد)ة) 

زنفة الحمام رقم 22 25222 خريبكة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقأضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بخريبكة بأاريخ 11 تكأو6ر 

2222 تحت رقم 492.

493I

CABINET FICOR

CTS INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما9 الشركة

CABINET FICOR

12 زنقة ارقحوان إقامة الناس 

بوسجور ، 22222، الدار البيضاء 

املغرب

CTS INVEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زاوية 

يعقوب املنصور و شارع غاندي 

اقامة بالي رقم 22 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رتسما9 الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.952

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   2221 دجنبر   22 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 

من  تي  درهم»   1.922.222«

 2.222.222« إلى  درهم»   122.222«

تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية تو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

يناير 2222 تحت رقم 827787.

494I
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ARANSO TRANS

ARANSO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ARANSO TRANS
 LOTISSEMENT MOUMEN 121

20800 ،، اتمحمدية املغرب
ARANSO TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزءة 
مومن رقم 121 العاليا - 28822 

املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
31579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   32
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ARANSO TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع على حساب الغير.
تجزءة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 28822  - العاليا   121 رقم  مومن 

املحمدية املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : تناس  ايجوي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  تناس  ايجوي  السيد 
العاليا   121 رقم  مومن  تجزءة 

28822 املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  تناس  ايجوي  السيد 
العاليا   121 رقم  مومن  تجزءة 

28822 املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 1981.

495I

 BEPOLYCO مكأب الدراسات املأعدد االستشارات

ش م م

شركة تجهيز ورزازات 
ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير نشاط الشركة

مكأب الدراسات املأعدد 
االستشارات BEPOLYCO ش م م

رقم 112 حي الحسني شارع موالي 
رشيد ورزازات ، 45222، ورزازات 

املغرب
شركة تجهيز ورزازات ش.م.م شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجأماعي رقم 65 
الحي الصناعي ورزازات - 45222 

ورزازات املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 9.
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم تغيير   2222 شتنبر   26 املؤرخ في 
االالت  »بيع  من  الشركة  نشاط 
الفالحية - بيع قطاع الغيارللسيارات- 
الكهر6اء-كراءاالالت  لوازم  بيع 
املطاطية  العجالت  بيع  واملعدات- 
- صيانة االالت - بيع مواد الأنظيف 
- بيع مواد البناء-املقاولة في االشغا9 
 - الطوب  وصناعة  بيع  البناء-  و 
اسأغال9 مصنع لكسراالحجار- » إلى 
»بيع مواد البناء - املقاولة في االشغا9 
 - الطوب  وصناعة  بيع  البناء-  و 

اسأغال9 مصنع لكسراالحجار- ».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بورزازات بأاريخ 27 تكأو6ر 

2222 تحت رقم 399.

496I

مسأأمنة املأنبي للمحاسبة

UNIS MIROIRE TD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مسأأمنة املأنبي للمحاسبة

 ،  2 الطابق  املأنبي  شارع   132

23222، بني مال9 املغرب

شركة   UNIS MIROIRE TD

طور  املحدودة)في  املسؤولية  ذات 

الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي العمرية 

2 زنقة 7 رقم 92 - 23222 بني مال9 

املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.3743

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تقرر حل  32 شتنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

UNIS MIROIRE TD مبلغ رتسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم   12.222

 92 7 رقم  2 زنقة  اإلجأماعي العمرية 

- 23222 بني مال9 املغرب نتيجة 9 : 

عدم القدرة على املنافسة.

و حدد مقر الأصفية ب العمرية 

2 زنقة 7 رقم 92 - 23222 بني مال9 

املغرب. 

و عين:

السيد)ة) محمد املخأار العلمي و 

رقم   9 حي باب فأوح زنقة  عنوانه)ا) 

92 23222 بني مال9 املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  مال9  ببني  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 1222.

497I

مسأأمنة املأنبي للمحاسبة

RABAT TRANSFERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

مسأأمنة املأنبي للمحاسبة
132 شارع املأنبي الطابق 2 ، 

23222، بني مال9 املغرب
RABAT TRANSFERT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجأماعي مرتب 

بالطابق ارر�سي رقم 3 مساحة 42 
متر مربع شارع الر6اط - 23222 بني 

مال9 املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.9155

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 شتنبر   15 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الأالية  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
تحويل ارموا9.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بأاريخ  مال9  ببني  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 981.

498I

مسأأمنة املأنبي للمحاسبة

G 2H N
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مسأأمنة املأنبي للمحاسبة
132 شارع املأنبي الطابق 2 ، 

23222، بني مال9 املغرب
G 2H N شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
املحمدية 2 الطابق ارو9 الشقة 

2 جنان الطاهر - 23222 بني مال9 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
13239
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 22 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 G 2H  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.N
غرض الشركة بإيجاز : الأجارة.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 2 الطابق ارو9 الشقة   2 املحمدية 
مال9  بني   23222  - الطاهر  جنان 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد غانم حمادي : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   522  : السيد غانم حميد 

بقيمة 122 درهم للحصة . 
السيد غانم حمادي : 522 بقيمة 

122 درهم.
بقيمة   522  : السيد غانم حميد 

122 درهم.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حمادي  غانم  السيد 
 23374 دوار توالد عبو توالد يوسف 

قصبة تادلة املغرب.
السيد غانم حميد عنوانه)ا) دوار 
توالد عبو توالد يوسف 23374 قصبة 

تادلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حمادي  غانم  السيد 
 23374 دوار توالد عبو توالد يوسف 

قصبة تادلة املغرب
السيد غانم محمد عنوانه)ا) رقم 
65 تجزئة دا الزهرة 23222 بني مال9 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  مال9  ببني  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 972.
499I

CABINET LAAFOU CONSEIL

 BUREAU INTERNATIONAL
DU STYLE

إعالن مأعدد القرارات

 BUREAU INTERNATIONAL DU
STYLE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

برتس ما9 قدره 122.222,22 درهم
املقر الرئي�سي: 272 شارع زرقطوني 

الدار البيضاء
السجل الأجاري: 54629 

حل الشركة
العادية  غير  للقرارات  وفًقا   (1
نونبر   32 بأاريخ  الوحيد  للشريك 

2221، تقرر ما يلي:
- حل الشركة؛

غزيو9  محسن  السيد  تعيين   -
الوطنية  للبطاقة  الحامل  برادة 
للشركة  كمصفي   AB122997 رقم 

وتحديد التزاماته وصالحياته؛
للشركة  االجأماعي  املقر  تعيين   -

كمقر للأصفية؛
- صالحيات اإلجراءات القانونية؛

تم اإليداع القانوني في سجل   (2
البيضاء،  بالدار  الأجارية  املحكمة 
الرقم  تحت   2222 اكأو6ر   27 في 

 . 842486
املسأخلص والبيانات. 

522I

comptajouari

 AUTO ECOLE GROUPE
JOUARI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجأماعي للشركة

comptajouari
 AV ADMI RES DAY APPT 12
 BENI MELLAL AV ADMI RES
 DAY APPT 12 BENI MELLAL،
23000، BENI MELLAL maroc

 AUTO ECOLE GROUPE JOUARI
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار الوالد 

عطو تاشرافت بجعد - 25262 

بجعد املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.515

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 19 شتنبر 2222 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

بجعد  تاشرافت  عطو  الوالد  »دوار 

»اقامة  إلى  بجعد املغرب»   25262  -

بني   23222  - بني مال9   5 نادية رقم 

مال9 املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  الجعد  بابي  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 39.

521I

STE TOTAL ZEMMOUR SARL 

شركة طرطال زمور

شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

STE TOTAL ZEMMOUR SARL

 BD MY RACHID BUREAU

 ASSAFAE ROUTE DE SEFROU

FES ، 53100، FES MAROC

شركة طرطا9 زمور شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي شارع 

موالي رشيد مكاتب الصفاء طريق 

صفرو - 32222 فاس املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.58529

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 فبراير   18 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الأالية  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

منعش ععاري.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

الأجارية بفاس بأاريخ 12 ماي 2222 

تحت رقم 2482.

522I

JIYAR JAOUAD

STROGMA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،

63300، BERKANE MAROC

STROGMA TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 141 

حي قاسمي تكليم - 63252 بركان 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.7419

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تم تعيين  15 شتنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

عكروطي زهير كمسير وحيد

تبعا لقبو9 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   26 بأاريخ  ببركان  االبأدائية 

2222 تحت رقم 541/2222.

523I

UPSILON CONSULTING

 ETABLISSEMENT NIDAM

ET BELLAMINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع عمر الخيام و شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 

شقة رقم 22 ، 22252، الدار 

البيضاء املغرب

 ETABLISSEMENT NIDAM ET

BELLAMINE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي املجمع 

السكني شادية، ابن تاشفين، زنقة 

1 رقم 54 - 22252 الدار البيضاء 

املغرب
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تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.35413

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تم تحويل  13 يونيو  املؤرخ في 

للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

ابن  شادية،  السكني  »املجمع  من 
 22252  -  54 رقم   1 زنقة  تاشفين، 

 1« إلى  املغرب»  البيضاء  الدار 

إقامة  مومن،  سيدي  الكوطا  شارع 

الياسمين رقم B196 - 20402 الدار 

البيضاء املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 838528.

524I

cabinet jdaini

MILANO LIGNE SERVICES
إعالن مأعدد القرارات

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

 MILANO LIGNE SERVICES

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 

الحسن الثاني رقم 56 احفير - 

63252 احفير املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.7619

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   2222 21 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

*فوت السيد زريف يحيى 522 حصة 

السيد  لفائدة  بالشركة  يملكها  التي 

زريف عبدالرحيم 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

*اسأقالة املسير السيد زريف يحيى 

عبدالرحيم  زريف  السيد  تعيين  و 

إمضائه  مع  للشركة  وحيد  كمسير 

الخاص .

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  *تحويل 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
على  ينص  الذي  6و7:  رقم  بند 
مايلي: *فوت السيد زريف يحيى 522 
لفائدة  بالشركة  يملكها  التي  حصة 

السيد زريف عبدالرحيم 
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
السيد  املسير  *اسأقالة  مايلي: 
زريف  السيد  تعيين  و  يحيى  زريف 
عبدالرحيم كمسير وحيد للشركة مع 

إمضائه الخاص 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  *تحويل 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   23 بأاريخ  ببركان  االبأدائية 

2222 تحت رقم 532/2222.

525I

إئأمانيات الدريوش

 Société TIJANI
PROMOTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

إئأمانيات الدريوش
شارع عال9 بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب 682، 92222، العرائش املغرب
 Société TIJANI PROMOTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
شعبان 1 ، اقامة رقم 886 ، الطابق 

5 - 92222 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
7141

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   24

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 Société : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.TIJANI PROMOTION

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

شعبان 1 ، اقامة رقم 886 ، الطابق 

5 - 92222 العرائش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

السيدة الأجاني ميمونت : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ميمونت  الأجاني  السيدة 

 469 رقم  مبروكة  عمارة  عنوانه)ا) 

 92222 امللكي  الجيش  شارع   1 ط 

العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

ميمونت  الأجاني  السيدة 

 469 رقم  مبروكة  عمارة  عنوانه)ا) 

 92222 امللكي  الجيش  شارع   1 ط 

العرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  بالعرائش  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 1253.

526I

IAS CONSULTING

ALM DEVELOP GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IAS CONSULTING

 Immeuble liberté Rue Al

 bassatine 8ème étage N : 8

 Casablanca ، 20120، Casablaca

Maroc

ALM DEVELOP GROUP شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 12، شارع 

الحرية الطابق 3، شقة 5، الدار 

البيضاء. الدار البيضاء 22922 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

842865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   19

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 ALM  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

. DEVELOP GROUP

نشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركات القابضة.

عنوان املقر االجأماعي : 12، شارع 

الدار   ،5 شقة   ،3 الطابق  الحرية 

البيضاء. الدار البيضاء 22922 الدار 

البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رتسما9  مبلغ 

12.222.222 درهم، مقسم كالأالي:

 52.222  : رياح  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

52.222 حصة   : السيد علي بادة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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 16 السيد محمد رياح عنوانه)ا) 

بيتش  سندباد  اقامة  ازمور  طريق 
البيضاء  الدار   22372 انفا  ريسور 

املغرب.

 22 عنوانه)ا)  بادة  علي  السيد 

حسان   11 شقة  االدارسة  شارع 

22272 الر6اط املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 16 السيد محمد رياح عنوانه)ا) 

بيتش  سندباد  اقامة  ازمور  طريق 
البيضاء  الدار   22372 انفا  ريسور 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842865.

527I

إئأمانيات الدريوش

Société NAK. SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئأمانيات الدريوش

شارع عال9 بن عبد هللا رقم 48 ص 

ب 682، 92222، العرائش املغرب

Société NAK. SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

السمارة رقم 121 - 92222 العرائش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

7143

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.Société NAK. SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 

املقدمة 
تحويل االموا9

اعما9 مخألفة.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
السمارة رقم 121 - 92222 العرائش 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : خالد  النقموش  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد النقموش خالد عنوانه)ا) 
 92222  121 رقم  السمارة  تجزئة 

العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد النقموش خالد عنوانه)ا) 
 92222  121 رقم  السمارة  تجزئة 

العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  بالعرائش  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 1255.

528I

FICODEC SARL

OUNAZOUI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FICODEC SARL
6 زنقة قطر املدينة الجديدة ، 

32222، فاس املغرب
OUNAZOUI TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 29 حي 

بام بنسودة - 32222 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.63227

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2221 يوليوز   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة) يوسف الزوين  تفويت السيد 
322 حصة اجأماعية من تصل 322 
حصة لفائدة السيد )ة) احمد مطيع 

بأاريخ 28 يوليوز 2221.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
تكأو6ر   21 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2221 تحت رقم 4347/221.
529I

FICODEC SARL

RACHDI CREATIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICODEC SARL
6 زنقة قطر املدينة الجديدة ، 

32222، فاس املغرب
RACHDI CREATIVE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي مأجر 
2 قطعة 335/ س 12 راس املاء - 

32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
69637

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2221 شتنبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. RACHDI CREATIVE
االشغا9   : غرض الشركة بإيجاز 

املخألفة والبناء.
مأجر   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - املاء  راس   12 س   /335 قطعة   2

32222 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد العباس الراشدي : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الراشدي  العباس  السيد 
عنوانه)ا) رقم 37 زنقة 4 حي الحسني 

بن دباب 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الراشدي  العباس  السيد 
عنوانه)ا) رقم 37 زنقة 4 حي الحسني 

بن دباب 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   24 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2221 تحت رقم 4248.

512I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

TRES CONFECCION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شارع فاس الطابق ارو9 رقم 1 ، 

92222، طنجة املغرب

TRES CONFECCION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي املنطقة 

الصناعية اكزناية القطعة رقم 582 

الطابق 1 - 92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.127249

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 ماي   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) عبد الحميد بن 

حصة اجأماعية من   2.522 اصبيح 

السيد  لفائدة  حصة   5.222 تصل 

)ة) عبد اللطيف ابن نصير بأاريخ 31 

ماي 2222.



عدد 5739 - 29 ر6يع ارو9 1444 )26 تكأو6ر 2222)الجريدة الرسمية   19862

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   17 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 254895.

511I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

TRES CONFECTIECCION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شارع فاس الطابق ارو9 رقم 1 ، 

92222، طنجة املغرب

TRES CONFECTIECCION »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: املنطقة 

الصناعية اكزناية القطعة رقم 582 

الطابق 1 - 92222 طنجة املغرب.

»مالءمة النظام ارسا�سي للشركة»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.127249

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 31 ماي 2222

ارسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

للشركة مع مقأضيات القانون: 5-96 

الجمع  في  املقررة  الأعديالت  وفق 

العام املنعقد بأاريخ 31 ماي 2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يونيو   17 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 254895.

512I

CAB ASSISTANCE

FRAGANCIA TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

FRAGANCIA TRADING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي يعقوب 
املنصور رقم 2 الطابق الثاني رقم 

4 - 92222 طنجة املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.125281

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 19 شتنبر 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
الطابق   2 »حي يعقوب املنصور رقم 
الثاني رقم 4 - 92222 طنجة املغرب» 
بن  احمد  زنقة   2 االمل  »تجزئة  إلى 
 -  62 القطعة   15 رقم  بويش  عال9 

92222 طنجة املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   27 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258127.
513I

وكالة مكة للخدمات

WSL ERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

وكالة مكة للخدمات
شارع سيدي تحمد الركيبي رقم 65 
السمارة ، 72222، السمارة املغرب

WSL ERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي ليراك 
رقم 43 السمارة - 72222 السمارة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

2763
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 WSL  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ERVICES
غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 

االشهارية.

عنوان املقر االجأماعي : حي ليراك 
السمارة   72222  - السمارة   43 رقم 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رتسما9  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالأالي:
 : عسلي  ارمين  محمد  السيد 
 122.222,22 بقيمة  حصة   1.222

درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عسلي  ارمين  محمد  السيد 
عنوانه)ا) حي ليراك بون رقم السمارة 

72222 السمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عسلي  ارمين  محمد  السيد 
رقم  بدون  ليراك  حي  عنوانه)ا) 

السمارة 72222 السمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالسمارة بأاريخ 21 شتنبر 

2222 تحت رقم 321.
514I

ائأمانية فر�سي فاطمة

RAKHYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ائأمانية فر�سي فاطمة
شارع الزرقطوني بلوك ب رقم 16 
مديونة ، 22492، مديونة املغرب
RAKHYA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي 61 شارع 
اللة ياقوت ملأقى مصطفى املعاني 
الطابق الثاني رقم 62 مركز رياض 
الدارالبيضاء - 2222 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.375315

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تقرر حل  16 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 122.222 رتسمالها  مبلغ   RAKHYA

 61 اإلجأماعي  درهم وعنوان مقرها 

مصطفى  ملأقى  ياقوت  اللة  شارع 

 62 رقم  الثاني  الطابق  املعاني 

 2222  - الدارالبيضاء  رياض  مركز 

 :  9 نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

خسارة بدون ر6ح.

و حدد مقر الأصفية ب 61 شارع 

املعاني  ياقوت ملأقى مصطفى  اللة 

رياض  مركز   62 رقم  الثاني  الطابق 

الدارالبيضاء   2222  - الدارالبيضاء 

املغرب. 

و عين:

احمد  احمد  محمد  السيد)ة) 

تجزئة  السعيدي راخيه و عنوانه)ا) 

القصبة الرقم 299 الشطر ا مديونة 

املغرب  الدارالبيضاء   29492

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقأضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

: تجزئة القصبة الرقم 299 الشطر ا 

مديونة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 836743.

515I

ائأمانية فر�سي فاطمة

 ESPACE NOUR BANO SARL

AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ائأمانية فر�سي فاطمة

شارع الزرقطوني بلوك ب رقم 16 

مديونة ، 22492، مديونة املغرب

 ESPACE NOUR BANO SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

)في طور الأصفية)
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وعنوان مقرها اإلجأماعي مشروع 

الرشاد رقم 784 بلوك 2 جماعة 

املجاطية اوالد الطالب مديونة 

البيضاء الدارالبيضاء 29492 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.531747

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر   2222 غشت   24 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 ESPACE الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ   NOUR BANO SARL AU

وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 

الرشاد  مشروع  اإلجأماعي  مقرها 

جماعة املجاطية   2 بلوك   784 رقم 

البيضاء  مديونة  الطالب  اوالد 

الدارالبيضاء   29492 الدارالبيضاء 

املغرب نتيجة 9 : خسارة بدون ر6ح.

و حدد مقر الأصفية ب مشروع 

جماعة   2 بلوك   784 رقم  الرشاد 

مديونة  الطالب  اوالد  املجاطية 

الدارالبيضاء   29492  - البيضاء 

مديونة. 

و عين:

و  لطيمير  املصطفى  السيد)ة) 

عنوانه)ا) سالم 21 مجموعة س زنقة 

البرنو�سي  الغالم  اهل   25 رقم   21

الدارالبيضاء   29492 البيضاء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقأضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

: سالم 21 مجموعة س زنقة 21 رقم 

25 اهل الغالم البرنو�سي البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

غشت 2222 تحت رقم 834725.

516I

موثق

فريكو فالك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موثق
بني مال9 شارع محمد الخامس 
عمارة رقم 428 الطابق االو9 ، 

23222، بني مال9 املغرب
فريكو فالك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي قصبة 

تادلة حي ملهيرزات رقم 12 - 23352 
قصبة تادلة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.571
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   2222 غشت   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :
شريفي  )ة)  السيد  تفويت 
حصة اجأماعية   85.222 املصطفى 
لفائدة  حصة   172.222 تصل  من 
 18 قدير عبد هللا بأاريخ  )ة)  السيد 

غشت 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 11 بأاريخ  تادلة  بقصبة  االبأدائية 
تكأو6ر 2222 تحت رقم 112/2222.
517I

cabinet jdaini

KADA BAGAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
KADA BAGAGE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي لوز 
تجزئة كنزة الهبري وقي�سي دو الرسم 
العقاري 74831/42 احفير - 63252 

احفير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

8743

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 KADA : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.BAGAGE

*نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع بدون مرافق

*نقل البضائع على حساب الغير.

لوز  حي   : املقر االجأماعي  عنوان 

تجزئة كنزة الهبري وقي�سي دو الرسم 

العقاري 42/74831 احفير - 63252 

احفير املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : السيد قادة عبد القادر 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد قادة عبد القادر عنوانه)ا) 

احفير   19 حي انس زنقة افران رقم 

63252 احفير املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد قادة عبد القادر عنوانه)ا) 

احفير   19 حي انس زنقة افران رقم 

63252 احفير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   26 بأاريخ  ببركان  االبأدائية 

2222 تحت رقم 538/2222.

518I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

DAR EL QDIMA 
عقد تسيير حر رصل تجاري )ارشخاص 

املعنويون)

عقد تسيير حر رصل تجاري
 DAR EL QDIMA 

قي  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
 DAR EL تعطى   2222 تكأو6ر   24
املسجل بالسجل الأجاري   QDIMA
بالصويرة  االبأدائية  باملحكمة   425
الأجاري  لألصل  الحر  التسيير  حق 
ابن  مالك  زنقة   4 رقم  ب  الكائن 
الصويرة   44222  - املرحل الصويرة 
 T.L MANAGEMENT املغرب لفائدة
شتنبر   21 من  تبأدئ  سنة   3 ملدة 
 2225 غشت   31 في  تنأهي  و   2222
 42.222 قيمأه  شهري  مبلغ  مقابل 

درهم.

519I

CABINET FICOR

CTS INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET FICOR
12 زنقة ارقحوان إقامة الناس 

بوسجور ، 22222، الدار البيضاء 
املغرب

CTS INVEST شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زاوية 
يعقوب املنصور و شارع غاندي 

اقامة بالي رقم 22 - 22222 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.42412

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2221 نونبر   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
موالي يوسف  )ة)  تفويت السيد 
حصة   522 الودغيري  الزعيم 
حصة   1.222 تصل  من  اجأماعية 
الداودي  هشام  )ة)  السيد  لفائدة 

بأاريخ 15 نونبر 2221.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

نونبر 2221 تحت رقم 821487.
522I

ائأمانية فر�سي فاطمة

J.A DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائأمانية فر�سي فاطمة
شارع الزرقطوني بلوك ب رقم 16 
مديونة ، 22492، مديونة املغرب

J.A DESIGN شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 61 شارع 
اللة ياقوت ملأقى مصطفى املعاني 
الطابق الثاني رقم 62 مركز رياض 
الدارالبيضاء - 2222 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557947
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 J.A  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DESIGN
تعما9   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتعما9  والخارجي  الداخلي  الديكور 

مأنوعة.
61 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 
املعاني  ياقوت ملأقى مصطفى  اللة 
رياض  مركز   62 رقم  الثاني  الطابق 
الدارالبيضاء   2222  - الدارالبيضاء 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 522  : بلفاطمي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : منظور  مصطفى  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

 522  : بلفاطمي  هشام  السيد 
بقيمة 122 درهم.

 522  : منظور  مصطفى  السيد 
بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هشام بلفاطمي عنوانه)ا) 
الدروة   382 الرقم   22 اونا  تجزئة 

برشيد 43275 برشيد املغرب.
السيد مصطفى منظور عنوانه)ا) 
تجزئة املسيرة رقم 552/جي 1 الطابق 
برشيد   43275 برشيد  الدروة   2

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام بلفاطمي عنوانه)ا) 
الدروة   382 الرقم   22 اونا  تجزئة 

برشيد 43275 برشيد املغرب
السيد مصطفى منظور عنوانه)ا) 
تجزئة املسيرة رقم 552/جي 1 الطابق 
برشيد   43275 برشيد  الدروة   2

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842866.
521I

ائأمانية فر�سي فاطمة

EROMAR TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائأمانية فر�سي فاطمة
شارع الزرقطوني بلوك ب رقم 16 
مديونة ، 22492، مديونة املغرب
EROMAR TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي 144 

زنقة محمد سميحة اقامة جوهرة 
محمد سميحة الطابق 6 الشقة 

35 البيضاء - 2222 الدارالبيضاء 
املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.414691

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
2222 تقرر حل  24 غشت  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 EROMAR TRANS الشريك الوحيد
مبلغ رتسمالها 12.222 درهم وعنوان 
محمد  زنقة   144 اإلجأماعي  مقرها 
سميحة اقامة جوهرة محمد سميحة 
الطابق 6 الشقة 35 البيضاء - 2222 
 :  9 نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

خسارة بدون ر6ح.
و حدد مقر الأصفية ب 144 زنقة 
محمد سميحة اقامة جوهرة محمد 
سميحة الطابق 6 الشقة 35 البيضاء 

- 2222 الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

و  الراشيدي  عمر  السيد)ة) 
مديونة   3 رقم  س  بلوك  عنوانه)ا) 
البضاء 29492 الدارالبيضاء املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية : 

بلوك س رقم 3 مديونة البضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

غشت 2222 تحت رقم 834915.
522I

N2M CONSEIL-SARL

SOCIETE SHAKURA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
SOCIETE SHAKURA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي زروالة 
بني انصار - 62222 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.15723

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 غشت   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) سليمان بلعوين 

522 حصة اجأماعية من تصل 522 

مراد سأة  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

بأاريخ 24 غشت 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبأدائية بالناضور بأاريخ 12 غشت 

2222 تحت رقم 4195.

523I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

IZDIHAR-WISLANE
إعالن مأعدد القرارات

 BUSINESS CONSULT CABINE &

ASSOCIES

مكناس ، 12222، مكناس املغرب

IZDIHAR-WISLANE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: مؤسسة 

خاصة تجزئة رياض العمران ’ شطر 

1 ويسالن - 52252 مكناس املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.42689

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   2222 12 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

رفع رتسما9 الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

اضافة شركاء جدد

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة ذات 

املسؤوولية املحدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  بند 

الشكل القانوني للشركة ذات  مايلي: 

املسؤوولية املحدودة.
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بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
الشكل  على  مقسمة  الحصص 
 122222 بندادة  مصطفى  الأالي 
 4222 اهجو  مصطفى  حصة/ 
حصة / لحسن اهجو 2222 حصة / 
 / 4222 حصة  املصطفى الضرفاوي 

خالد املقالي 5222 حصة
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 11.500.000،00 هو  املا9  رتس 
الأالي  الشكل  على  مقسمة  درهم 
اهجو  مصطفى   /12.222.222
اهجو  لحسن   / درهم   422.222
املصطفى   / درهم   222.222
خالد   / درهم   422.222 الضرفاوي 

املقالي 522.222 درهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   26 الأجارية بمكناس بأاريخ 

2222 تحت رقم 3652.
524I

BOUZRO SERVICES

BOUZRO SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BOUZRO SERVICES
26 مرس السلطان الطابق ارو9 

الشقة 23 الدار البيضاء ، 22226، 
الدار البيضاء املغرب

BOUZRO SERVICES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي 26 مرس 

السلطان الطابق ارو9 الشقة 
23 الدار البيضاء - 22226 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.444335

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تقرر حل  15 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
BOUZRO SERVICES مبلغ رتسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
اإلجأماعي 26 مرس السلطان الطابق 
 - البيضاء  الدار   23 الشقة  ارو9 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   22226

عدم  و  بالشركة  العمل  عدم   :  9
وجود تية عائدات او ار6اح و تراكم 

املصاريف
املأعلقة بالتسيير و املحاسبة.

و حدد مقر الأصفية ب 26 مرس 
 23 الشقة  ارو9  الطابق  السلطان 
الدار البيضاء - 22226 الدار البيضاء 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة) زايد الباض و عنوانه)ا) 
زاكورة  تفتشنا  احمد  ايت  دوار 
)ة)  زاكورة املغرب كمصفي   47922

للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 839666.
525I

FINANCE CENTER

WAHIB OPTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINANCE CENTER
 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

WAHIB OPTIC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي املسيرة 2 ت 

رقم 743 - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
129355

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. WAHIB OPTIC
اخصائي   : غرض الشركة بإيجاز 

نظارات.
عنوان املقر االجأماعي : املسيرة 2 
ت رقم 743 - 42222 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

 2.222  : فيصل  وهيب  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فيصل  وهيب  السيد 
 12 عمارة م ن   1 تفياللت   2 مسيرة 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  فيصل  وهيب  السيد 
 12 عمارة م ن   1 تفياللت   2 مسيرة 

مراكش 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 139871.
526I

BRIDGE HOSPITALITY INVEST

 BRIDGE HOSPITALITY
INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجأماعي للشركة

BRIDGE HOSPITALITY INVEST
 PROPRIETE AL AMIRA III

 4W4 3EME ETG BUREAU N
 29 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 BRIDGE HOSPITALITY INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 
ارميرة 3 شارع يعقوب املنصور 
الطابق 3 مكأب 29 - 42222 

مراكش املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.114125

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 12 غشت 2222 تم تحويل 
للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
يعقوب  شارع   3 ارميرة  »اقامة  من 
 -  29 مكأب   3 الطابق  املنصور 
»مجمع  إلى  مراكش املغرب»   42222
زوليخة  شارع   212 وركس  غرين 
 -  24 رقم   6 نصري عمارة د الطابق 

27182 الدار البيضاء املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   32 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 139928.

527I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

STE NAT SOUSS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

STE NAT SOUSS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجأماعي رقم/1ب 
برنامج ارمان 5الدشيرة الجهادية 

انزكان - 86362 الدشيرة الجهادية- 
انزكان املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.26215
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم تغيير   2222 شتنبر   23 املؤرخ في 
»االسأغال9  من  الشركة  نشاط 

الزراعي في البيوت البالستيكية
»اسأيراد  إلى  )الدفيئة)وغيرها» 

وتصديرالفواكه والخضر.».
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   24 االبأدائية بانزكان بأاريخ 

2222 تحت رقم 1942.

528I

Fiduciaire Eco-Galaxie

بيكا أوريزون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fiduciaire Eco-Galaxie
 lot al amane gh18 imm 146 N°
 1 bureau1 ain sebaa casablanca

، 20550، casablanca maroc
بيكا توريزون شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 16 تب 
توالد تزوز الطابق االو9 الرقم 5 م 
س 4 عمارة 16 الولفة البيضاء 
املغرب - 22222 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

433883
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2219 تبريل   27
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
بيكا   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

توريزون.
تعما9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مأنوعة تو مقاو9 إنشاءات
تجارة.

تب   16  : االجأماعي  املقر  عنوان 
توالد تزوز الطابق االو9 الرقم 5 م س 
4 عمارة 16 الولفة البيضاء املغرب - 

22222 البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : السيد كردالي بوشعيب 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد كردالي بوشعيب عنوانه)ا) 

16 تب توالد تزوز الطابق االو9 الرقم 

الولفة البيضاء   16 4 عمارة  5 م س 

املغرب 22222 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ناصر سهام عنوانه)ا) 16 

 5 تب توالد تزوز الطابق االو9 الرقم 

البيضاء  الولفة   16 عمارة   4 م س 

املغرب 22222 البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

ماي 2219 تحت رقم 722715.

529I

LK CONSULTING SARL

ENZAITA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LK CONSULTING SARL

شارع محمد الخامس رقم 45 

الطابق الثاث رقم 18 تطوان ، 

93222، تطوان املغرب

ENZAITA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي طريق واد 

لو كلم 5،5 تطوان - 93222 تطوان 

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.12945

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تقرر حل  13 شتنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 52.222 رتسمالها  مبلغ   ENZAITA

درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي طريق 

 93222  - تطوان   5،5 كلم  لو  واد 

صعو6ات   : نتيجة 9  تطوان املغرب 

مالية دائمة.

و حدد مقر الأصفية ب طريق واد 

93222 تطوان   - لو كلم 5،5 تطوان 

املغرب. 

و عين:
السدراوي  سعيد  السيد)ة) 

فيال  لنغوست  شارع  عنوانه)ا)  و 

مرتيل   93222 السدراوي كابو نغرو 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   25 االبأدائية بأطوان بأاريخ 

2222 تحت رقم 2236.

532I

ETUDE Maître Reda BOULMANE

DAR GIULIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 ETUDE Maître Reda

BOULMANE

 IMM «Harmonie« 3 Angle

 Bd, Abdelkrim El Khattabi et

 Av Mansour Eddahbi, 3ème

 étage Appt 15, Guéliz، 40000،

Marrakech Maroc

DAR GIULIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقليم 

الحوز، عمالة سيدي يوسف 

بن علي، دائرة ايت اورير، قبيلة 

مسفيوة - 42222 مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.17829

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تم تعيين  21 شتنبر  املؤرخ في 

ليدو  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

جوتيريز ناتاليا كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 12246.

531I

EL MARSA CONSEIL

SARBARK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
حي القدس شارع البعت ، 72222، 

العيون املغرب
SARBARK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 317 
حي العودة العيون 72222 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
43333

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   11
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SARBARK
اعما9   : بإيجاز  الشركة  غرض 
إنشائيةاالسأيراد  تو  مأنوعة 
االسأيراد  عمليات  والأصدير.جميع 
والسمسرة  والعموالت  والأصدير 
بموضوع  املأعلقة  واإلرساليات 

الشركة.
عنوان املقر االجأماعي : رقم 317 
العيون   72222 العيون  العودة  حي 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : سركوح  مبارك  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  سركوح  مبارك  السيد 
72222 العيون  317 حي العودة  رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سركوح  مبارك  السيد 
72222 العيون  317 حي العودة  رقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

11 تكأو6ر  االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2222 تحت رقم 3223.

532I

NOBLACTION

SO PADEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NOBLACTION

نهج يعقوب املنصور إقامة ارميرة 

3 الطابق ارو9 رقم 15، 42222، 

مراكش املغرب

SO PADEL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة واد 

املخازن عمارة العلوي محل رقم 4 - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

129469

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   13

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 SO  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PADEL

تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تنظيم ارحداث  ؛  امليادين الرياضية 

الرياضية  تاجر لأللعاب  ؛  الرياضية 

نفس  من  تخرى  وعناصر  والأخييم 

الطبيعة بالأفصيل.

زنقة واد   : عنوان املقر االجأماعي 
 -  4 املخازن عمارة العلوي محل رقم 

42222 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 522  : الشرقاوي  عمر  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : الصيفي  سليمان  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الشرقاوي عنوانه)ا)  السيد عمر 
زنقة سلمان الفار�سي السوي�سي   25

12172 الر6اط املغرب.
السيد سليمان الصيفي عنوانه)ا) 
جليز   121 رقم  البقا9  محمد  زنقة 

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الشرقاوي عنوانه)ا)  السيد عمر 
زنقة سلمان الفار�سي السوي�سي   25

12172 الر6اط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   24 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142224.

533I

GHALIME MARIAM

BMLK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GHALIME MARIAM
 2EME ETAGE N°14 RUE 21

 AOUT KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

BMLK شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي 14 زنقة 
21 غشت الطابق الأاني بلوك د - 

25222 خريبكة املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.6611

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2222 شتنبر   12 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
مبلغ   BMLK الوحيد  الشريك  ذات 
وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 
21 غشت  14 زنقة  مقرها اإلجأماعي 
 25222  - د  بلوك  الأاني  الطابق 
توقيف   :  9 نتيجة  املغرب  خريبكة 

نشاط الشركة.
زنقة   14 و حدد مقر الأصفية ب 
 - د  بلوك  الأاني  الطابق  غشت   21

25222 خريبكة املغرب. 
و عين:

و  بوملكي  محمد  السيد)ة) 
ملراهنة  سالم  حي   33 عنوانه)ا) 
25222 خريبكة املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بخريبكة بأاريخ 27 تكأو6ر 

2222 تحت رقم 487.
534I

GHALIME MARIAM

SMARTED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GHALIME MARIAM
 2EME ETAGE N°14 RUE 21

 AOUT KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

SMARTED شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار توالد 
محمد مفاسيس - 25222 خريبكة 

املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.6281

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 26 يوليوز 2222 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ   SMARTED الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 
محمد  توالد  دوار  اإلجأماعي  مقرها 
خريبكة املغرب   25222  - مفاسيس 

نتيجة 9 : توقيف نشاط الشركة.
و حدد مقر الأصفية ب دوار توالد 
خريبكة   25222  - مفاسيس  محمد 

املغرب. 
و عين:

و  هريمة  غزالن  السيد)ة) 
بمحمد سيدي  توالد  دوار  عنوانه)ا) 
املحمدية   28822 املجدوب  مو�سى 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
21 شتنبر  االبأدائية بخريبكة بأاريخ 

2222 تحت رقم 441.

535I

شركة ابهوش للخدمات

SELBAY. NÉGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االو9 رقم 24 العيون ، 72212، 

العيون املغرب
SELBAY. NÉGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي الحي 

الحجري زنقة املوحدين رقم 48 - 
72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
43131
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SELBAY. NÉGOCE
الطباعة   : غرض الشركة بإيجاز 
واملعدات  واللوازم  ووراقة,املكأبة 
جميع  وتسويق  والطباعة  املدرسية 
املدنية  اإلدارية  املطبوعات  تنواع 
 ، واملعدات  اللوازم  والعسكرية. 
 ، املكأبية  واملفروشات  وارثاث 
وإصالح معدات املكاتب. بيع وإصالح 
وصيانة تجهزة الحاسوب و مسألزمات 
املباني  وصيانة  تشييد  الحاسوب. 
العقاقير،  اإلدارية العامة والخاصة. 
ارعما9  الحدادة،  الكهر6اء،  الطالء، 
معدات  وإصالح  بيع  الزجاجية. 
وتنظيم  تجهيز  والأبريد.  الأكييف 
الرسمية.  واالحأفاالت  الحفالت 
املعدنية. والنجارة  الخشب  نجارة 
التزويد، الشحن و العبور. امليكانيك 
الغيار.  قطع  في  والأجارة  العام 
الأجهيزات  البرامج ونظام الشبكات. 
اإلسأيراد  الخدمات.  تقديم  العامة. 
البستنة  الأجارة العامة.  والأصدير. 
بيع  بيع معدات البناء.  و6يع النبأات. 
بيع  وتركيب وإصالح تجهزة الصوت. 
واملنأجات  النباتات  وقاية  منأجات 

البيطرية...........
الحي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 -  48 رقم  املوحدين  زنقة  الحجري 

72222 العيون املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : السيد مصطفى باعدي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى باعدي عنوانه)ا) 
حي خط   196 شارع اسكيكيمة رقم 

الرملة 21 72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى باعدي عنوانه)ا) 
حي خط   196 شارع اسكيكيمة رقم 

الرملة 21 72222 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2222 تحت رقم 2872/2222.
536I

شركة ابهوش للخدمات

NINALIFE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االو9 رقم 24 العيون ، 72212، 

العيون املغرب
NINALIFE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي مدينة 25 
مارس بلوك اكس رقم 372 - 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
43323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   25
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NINALIFE
الأجارة.   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املالبس.  بيع وشراء  العامة.  الأجارة 
تمثيل  ؛  الأجميل  بيع مسأحضرات 
العالمات الأجارية الوطنية والدولية. 

باملالبس. املأعلقة  ارنشطة  جميع 

جميع  واملكياج.  املجوهرات  بيع 

تنشطة اإلبداع والأصميم والترويج 

والأوزيع. واالسأيراد  والتسويق 

وتصدير جميع  واسأيراد  و6يع  شراء 

املالبس  تو  املنسوجات  مثل  السلع 

وإكسسوارات و ارزياء وارنشطة ذات 

الصلة والأصميم.تجارة املواد الواد 

املعلبة  وارغذية  ،البقالة  الغذائية 

الطازجة  والفواكه  والخضروات 

واملجففة واللحوم والدجاج والبيض 

واملجمدة.  الطازجة  وارسماك 

وشبه  بالجملة  والأوزيع  الأجارة 

املنأجات. لجميع  والأجزئة  الجملة 

بيع وشراء معدات البناء.االسأيراد و 

الأصدير.......

عنوان املقر االجأماعي : مدينة 25 

مارس بلوك اكس رقم 372 - 72222 

العيون املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : حميدة  نجوى  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة نجوى حميدة عنوانه)ا) 

الفيالت  منطقة  رشيد  موالي  حي 

15 72222 العيون  فيال البطاح رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة نجوى حميدة عنوانه)ا) 

الفيالت  منطقة  رشيد  موالي  حي 

15 72222 العيون  فيال البطاح رقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

11 تكأو6ر  االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2222 تحت رقم 2998/2222.

537I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

STE ECOLE PIRI REIS PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 STE ECOLE PIRI REIS PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 21 

بلوك د تجزئة زيأون تكوين تكادير - 

82222 تكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

35625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2217 يوليوز   12

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ECOLE PIRI REIS PRIVEE

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خاصة.

 21 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 

 - بلوك د تجزئة زيأون تكوين تكادير 

82222 تكادير املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد حسن بنخدة : 752 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 252  : اسماء  كمهوري  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد حسن بنخدة عنوانه)ا) 34 
زنقة املرابطين شقة 1 حسان الر6اط 

12272 الر6اط املغرب.
السيدة كمهوري اسماء عنوانه)ا) 
رقم 34 زنقة املرابطين شقة 1 حسان 

الر6اط 12272 الر6اط املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن بنخدة عنوانه)ا) 34 
زنقة املرابطين شقة 1 حسان الر6اط 

12272 الر6اط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

2217 تحت رقم 71343.
538I

ETUDE Maître Reda BOULMANE

DAR GIULIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 ETUDE Maître Reda
BOULMANE

 IMM «Harmonie« 3 Angle
 Bd, Abdelkrim El Khattabi et
 Av Mansour Eddahbi, 3ème

 étage Appt 15, Guéliz، 40000،
Marrakech Maroc

DAR GIULIA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

و عنوان مقرها االجأماعي اقليم 
الحوز، عمالة سيدي يوسف 

بن علي، دائرة ايت اورير، فبيلة 
مسفيوة - 42222 مراكش .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.17829
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 21 شتنبر 2222 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة» إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 12246.
539I

املسأامنة الشرقية لأقنيات املحاسبة

 ERRMILI AGRICULTURE
BIOLOGIQUE SARL/AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

املسأامنة الشرقية لأقنيات 

املحاسبة

شارع محمد عبده اقامة حمزة رقم 

18 مكرر الطابق الثاني رقم 7 ، 

62222، وجدة املغرب

 ERRMILI AGRICULTURE

BIOLOGIQUE SARL/AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي طريق 

مغنية تجزئة لعلج زنقة رجب رقم 

11 وجدة - 62222 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.33849

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2222 شتنبر   23 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 ERRMILI الوحيد  الشريك  ذات 

 AGRICULTURE BIOLOGIQUE

 12.222 رتسمالها  مبلغ   SARL/AU

درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي طريق 

مغنية تجزئة لعلج زنقة رجب رقم 11 

62222 وجدة املغرب نتيجة   - وجدة 

9 : ازمة القطاع.

طريق  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

مغنية تجزئة لعلج زنقة رجب رقم 11 

وجدة - 62222 وجدة املغرب. 

و عين:

و  الرميلي  نورالدين  السيد)ة) 

عنوانه)ا) شارع محمد الخامس غار 
البارود زنقة ابو الحناء رقم 22 وجدة 

)ة)  كمصفي  املغرب  وجدة   62222

للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   27 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2222 تحت رقم 2988.

542I

MADALOUS

مادالوس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

MADALOUS

 HAY SADRI GR 3 RUE 1 DN9

 MAG 13 SIDI OUTHMANE

 CASABLANCA ، 20650،

CASABLLANCA MAROC

مادالوس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : حي 

السدري مجموعة 3 الزنقة 1 د ن 9 

الرقم 13 سيدي عثمان البيضاء - 

22652 البيضاء املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.462131

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر حل   2221 ماي   28 في  املؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  مادالوس 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 
السدري  حي  اإلجأماعي  مقرها 

الرقم   9 ن  د   1 الزنقة   3 مجموعة 

13 سيدي عثمان البيضاء - 22652 

لجائحة  نتيجة  املغرب  البيضاء 

كورونا .

و عين:

و  تنفلوس  تحمد  السيد)ة) 

 141 الرقم   12 الزنقة  عنوانه)ا) 

 22422 البيضاء  مومن  سيدي 

البيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
بأاريخ 28 ماي 2221 وفي حي السدري 

مجموعة 3 الزنقة 1 د ن 9 الرقم 13 

 22652  - البيضاء  عثمان  سيدي 

البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842693.

541I

FISCALITY CONSULTING CENTER

AL GHASCAQ DIYAFA
فسخ عقد تسيير حر رصل تجاري 

)ارشخاص املعنويون)

فسخ عقد تسيير حر رصل تجاري
AL GHASCAQ DIYAFA

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
 STE AL GHASCAQ DIYAFA لشركة
رياض   : الكائن مقرها االجأماعي ب 
رقم  الطبيب  درب  الجديد  الزيأون 
مراكش املغرب املؤرخ   42222  -  57

في 28 غشت 2222 تقرر مايلي:
فسخ عقد التسيير الحر لألصل   
الزيأون  رياض   : الكائن ب  الأجاري 
 -  57 رقم  الطبيب  درب  الجديد 
املوقع من   ، مراكش املغرب   42222
 STE AL GHASCAQ شركة  طرف 
لألصل  مالكة  بصفتها   :  DIYAFA
 STE SAIOL SARL الأجاري و شركة 

AU بصفتها مسيرة حرة.

542I

مكأب املحاسبة الصالحي

 SOCIETE L›ORIENTALE DES
SERVICES DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل الأصفية

مكأب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنورة عمارة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة رقم 6 ، 
62222، وجدة اململكة املغر6ية

 SOCIETE L›ORIENTALE DES
SERVICES DIVERS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي : رم15 

زنقة جما9 الدين ارفغاني الطابق 
ارو9 الشقة رقم 3 - 62222 وجدة 

املغرب.
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قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.38363
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر حل   2222 يونيو   21 املؤرخ في 
 SOCIETE L’ORIENTALE DES
ذات  شركة   SERVICES DIVERS
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 122.222,22 الوحيد مبلغ رتسمالها 
اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
ارفغاني  الدين  جما9  زنقة  رم15 
الطابق ارو9 الشقة رقم 3 - 62222 
في  نتيجة 19/الفشل  املغرب  وجدة 

اسأقطاب الز6ناء.
و عين:

و  الطاهري  حسن  السيد)ة) 
زنقة صالح الدين رقم17  عنوانه)ا) 
)ة)  كمصفي  املغرب  وجدة   62222

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
زنقة  وفي   2222 شتنبر   15 بأاريخ 
جما9 الدين ارفغاني رقم 15 الطابق 

ارو9 رقم 3 - 62222 وجدة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   24 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2222 تحت رقم 1521.
543I

Cabinet LAMRINI HADI

CHAZAL IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Cabinet LAMRINI HADI
18,شارع إبن سينا الناضور ، 

62222، الناضور املغرب
CHAZAL IMMOBILIERE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 
جواهرة السفلى بني بويفرور - 

62222 الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.14899

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2219 يوليوز   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الطيب بنداود  )ة)  تفويت السيد 

تصل  من  اجأماعية  حصة   252

252 حصة لفائدة السيد )ة) محمد 

بنداود بأاريخ 11 يوليوز 2219.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبأدائية بالناضور بأاريخ 23 غشت 

2219 تحت رقم 2961.

544I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

UNIVERKEM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°31, Lotissement communal,

 Sidi Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC

UNIVERKEM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 167 

شارع عبد املومن، إقامة اليمامة ت، 

الطابق ارو9، رقم 2 - 22342 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.33322

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تقرر حل  12 شتنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رتسمالها  مبلغ   UNIVERKEM

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

املومن،  عبد  شارع   167 اإلجأماعي 

إقامة اليمامة ت، الطابق ارو9، رقم 2 

- 22342 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

9 : عدم وجود آفاق لنشاط الشركة.

 167 ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

إقامة اليمامة ت،  شارع عبد املومن، 

الطابق ارو9، رقم 2 - 22342 الدار 

البيضاء املغرب. 

و عين:

والزين هللا  عبد   السيد)ة) 

 و عنوانه)ا) كولف سيتي ، فيال 222، 

 27182 بوسكورة  املدينة الخضراء، 

)ة)  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

الحدود  اإلقأضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842943.

545I

fidmanar

W&Z INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fidmanar

113 شارع عبد الكريم الخطابي 

عمارة املهندز رقم د شقة رقم 7 

الطابق الأاني مراكش ، 42222، 

marrakech maroc

W&Z INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

ليفيرناج اقامة بالم سكوير مأجر 
رقم 6 جليز - 42222 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.112689

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 غشت   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

شركو  وسيم  )ة)  السيد  تفويت 

125 حصة اجأماعية من تصل 522 

حصة لفائدة السيد )ة) نورة العاللي 

بأاريخ 12 غشت 2222.

شركو  وسيم  )ة)  السيد  تفويت 

تصل  من  اجأماعية  حصة   125

522 حصة لفائدة السيد )ة) ميساء 

العناس بأاريخ 12 غشت 2222.

شركو  وسيم  )ة)  السيد  تفويت 
125 حصة اجأماعية من تصل 522 
يوسف  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

العناس بأاريخ 12 غشت 2222.
شركو  وسيم  )ة)  السيد  تفويت 
125 حصة اجأماعية من تصل 522 
حصة لفائدة السيد )ة) زياد العناس 

بأاريخ 12 غشت 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
تكأو6ر   12 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142258.
546I

FISCALEGO

ALIGOODS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FISCALEGO
16، زنقة الجياللي الفريبي ، 22222، 

الدار البيضاء املغرب
ALIGOODS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي ، 26 

شارع مرس سلطان ، مكأب رقم 
23 ، الطابق ارو9 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
557271

 16 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ALIGOODS
غرض الشركة بإيجاز : 

 ، والأصدير  االسأيراد   -
 ، الفضة  وصياغة   ، واملجوهرات 

والأجارة بشكل عام ،
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جميع  تصنيع  تو  بيع  تو  شراء   -
ارصناف في املنسوجات تو في تي مادة 
تخرى ، تو الحرف ، تو املسأجدات ، 

تو الهدايا ،
- املشاركة املباشرة تو غير املباشرة 
للشركة في جميع العمليات الأجارية 
التي قد تكون مرتبطة بأحد ارشياء 
إنشاء  طريق  عن   ، تعاله  املذكورة 
مؤسسات  تو  عدادات  تو  شركات 
جديدة من تي نوع ، تو حتى عن طريق 
الشراء  تو  االشتراك  تو  املساهمة 
اروراق املالية تو الحقوق االجأماعية 
الجمعيات  تكوين  تو  االندماج  تو 
 ، البناء   -  ، تو املشاركة تو غير ذلك 

النجارة ، تعما9 الحديد ،
تو  الأجارية  املعامالت  جميع   -
املالية تو الصناعية تو اروراق املالية 
تو العقارات املأعلقة بشكل مباشر تو 
غير مباشر بالغرض املؤس�سي للشركة 
غرض  بأي  تو   ، تعاله  املوصوف   ،
آخر مشابه تو من املحأمل تن تعزز 

تطويرها بأي شكل من ارشكا9.
 26  ،  : االجأماعي  املقر  عنوان 
شارع مرس سلطان ، مكأب رقم 23 ، 
الطابق ارو9 - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد نجيب على : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 8 عنوانه)ا)  على  نجيب  السيد 
 22222 الأانى  الطابق  بالبل  زنقة 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 8 عنوانه)ا)  على  نجيب  السيد 
 22222 الأانى  الطابق  بالبل  زنقة 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842167.
547I

STE REVCOMPTA

PALIWA
إعالن مأعدد القرارات

STE REVCOMPTA
عمارة رقم 28 الطابق االو9 الشقة 

24 شارع اكرا املدينة الجديدة 
مكناس ، 52222، مكناس املغرب
PALIWA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: رقم 

22 رياض زتون مكناس - 52222 
مكناس املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.48153
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
2222 تم اتخاذ  26 غشت  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الحصص  بيع  املصادقة على  مايلي: 
حصة   52 في  املقدرة  االجأماعية 
هان  السيدة  طرف  من  اجأماعية 

يبين الى السيدة ءامنة حمداني
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيدة ءامنة حمداني مسيرة 
ياسين  السيد  بد9  للشركة  جديدة 

بن عبد هللا و السيدة هان يبين
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
السيدة  مساهمة  اصبحت  مايلي: 
ءامنة حمداني في الشركة بما قدرها 

52222 درهم
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
للسيدة  اصبح  الأفويت  عملية  اثر 
حصة اجأماعية   52 ءامنة حمداني 

بقيمة 1222 درهم للحصة
بند رقم 13 15 و 16: الذي ينص 
ءامنة  السيدة  تعيين  مايلي:  على 
حمداني مسيرة للشركة مع اعطائها 

صالحية االمضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   12 الأجارية بمكناس بأاريخ 

2222 تحت رقم 3715.

548I

مكأب املحاسبة

 BM GERMANY IMPORT

EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكأب املحاسبة

شارع عبد الخالق الطريس رقم 21 

الطابق الثالث ، 62222، الناظور 

املغرب

 BM GERMANY IMPORT

EXPORT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي املسيرة 

العروي - 62552 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.17889

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تقرر حل  32 شتنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 BM GERMANY الوحيد  الشريك 

رتسمالها  مبلغ   IMPORT EXPORT

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

 - العروي  املسيرة  حي  اإلجأماعي 

 :  9 نتيجة  املغرب  الناظور   62552

نتيجة لأاثرها بالحالة الو6ائية .

و حدد مقر الأصفية ب حي املسيرة 

العروي - 62552 الناظور املغرب. 

و عين:

و  بلخريف  محمادي  السيد)ة) 

عنوانه)ا) شارع الحسن الثاني تجزئة 
وجدة   62222  123 رقم   2 بنميمون 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  بالناضور  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 4528.

549I

cabinet el asfari

سوديميا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

cabinet el asfari
63 شارع موالي يوسف ، 22222، 

الدار البيضاء املغرب
سوديميا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 121 

زنقة نورماندي املعاريف - 22122 
الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.36737
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 شتنبر   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
البوز  عاىشة  )ة)  السيد  تفويت 
تصل  من  اجأماعية  حصة   431
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   2.422
شتنبر   27 بأاريخ  عبادة  عبداملجيد 

.2222
البوز  محمد  )ة)  السيد  تفويت 
تصل  من  اجأماعية  حصة   437
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   2.422
شتنبر   27 بأاريخ  عبادة  عبداملجيد 

.2222
البوز  احمد  )ة)  السيد  تفويت 
تصل  من  اجأماعية  حصة   437
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   2.422
شتنبر   27 بأاريخ  عبادة  عبداملجيد 

.2222
تفويت السيد )ة) خالد البوز 437 
 2.422 تصل  من  اجأماعية  حصة 
عبداملجيد  )ة)  حصة لفائدة السيد 

عبادة بأاريخ 27 شتنبر 2222.
البوز  سعيد  )ة)  السيد  تفويت 
تصل  من  اجأماعية  حصة   437
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   2.422
شتنبر   27 بأاريخ  عبادة  عبداملجيد 

.2222
البوز  فاطمة  )ة)  السيد  تفويت 
تصل  من  اجأماعية  حصة   221
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   2.422
شتنبر   27 بأاريخ  عبادة  امليلودي 

.2222
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 29 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 839623.
552I

مكأب املحاسبة

 BM GERMANY IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل الأصفية

مكأب املحاسبة
شارع عبد الخالق الطريس رقم 21 
الطابق الثالث ، 62222، الناظور 

املغرب
 BM GERMANY IMPORT

EXPORT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي : حي 

املسيرة العروي - 62552 الناظور 
املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.17889
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2222 شتنبر   32 في  املؤرخ 
 BM GERMANY IMPORT حل 
مسؤولية  ذات  شركة   EXPORT
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 
مقرها اإلجأماعي حي املسيرة العروي 
نتيجة  املغرب  الناظور   62552  -

لنتيجة لأاثرها بالحالة الو6ائية.
و عين:

و  بلخريف  محمادي  السيد)ة) 
عنوانه)ا) شارع الحسن الثاني تجزئة 
وجدة   62222  123 رقم   2 بنميمون 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
حي  وفي   2222 شتنبر   32 بأاريخ 
الناظور   62552  - العروي  املسيرة 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  بالناضور  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 4529.
551I

nezha elwassi

SOCIETE MOUMLAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

nezha elwassi
 BD. MOHAMMED V. RES .62

 MANSOUR BILLAH 1ER ETAGE
 N°1 EL JADIDA ، 24000، el

jadida marco
SOCIETE MOUMLAZ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

االر�سي فيال رقم 155 تجزئة القدس 
- 24222 الجديدة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
19893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   26
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE MOUMLAZ
توزيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
واملواد  املنأجات  جميع  وتسويق 

الغذائية
-اسأيراد وتصدير

-نقل البضائع.
الطابق   : االجأماعي  املقر  عنوان 
االر�سي فيال رقم 155 تجزئة القدس 

- 24222 الجديدة املغرب .
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد محمد ام العز : 652 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيدة مريم ام الغز : 352 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العز  ام  محمد  السيد 

155 تجزئة القدس 24222 الجديدة 

املغرب.

عنوانه)ا)  العز  ام  مريم  السيدة 

املدينة   629 فيال  كولف  كاليفورنيا 

الدار   24222 النوصر  الخضراء 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  العز  ام  محمد  السيد 

155 تجزئة القدس 24222 الجديدة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  بالجديدة  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 29288.

552I

ANEXIS CONSEIL

PROMAHILI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANEXIS CONSEIL

12 زنقة صبري بوجمعة الطابق 

االو9 الشقة 6 الدار البيضاء، 

Casablanca ،22112 املغرب

PROMAHILI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 12, زنقة 

صبري بوجمعة الطابق ارو9 شقة 
رقم 6 - 22112 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PROMAHILI
تعما9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تشييد املباني.
12, زنقة   : عنوان املقر االجأماعي 
شقة  ارو9  الطابق  بوجمعة  صبري 
رقم 6 - 22112 الدار البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 : احلي  الصغير  محمد  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
احلي  الصغير  محمد  السيد 
صوفية  رياض  ليساسفة  عنوانه)ا) 
ج عمارة 8 شقة 135طابق 1 22232 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
احلي  الصغير  محمد  السيد 
صوفية  رياض  ليساسفة  عنوانه)ا) 
ج عمارة 8 شقة 135طابق 1 22232 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842526.

553I

AA CONSULTING S.A.R.L

 SOCIETE IMMOBILIERE
ODIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

AA CONSULTING S.A.R.L
14 ، شارع باريس الطابق الثاني رقم 
22 ، 22222، الدار البيضاء املغرب
 SOCIETE IMMOBILIERE ODIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع ليدو 
فيال تسيندا - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
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تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.135615

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم تعيين   2221 يناير   26 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

RUYER Sophie كمسير وحيد

تبعا لقبو9 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

مارس 2221 تحت رقم 767942.

554I

CASABLANCA CONSULTING GROUP

 SETRAT GREEN
CONSTRUCTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما9 الشركة

 CASABLANCA CONSULTING

GROUP

 RUE SIJILMASSA- 91

 BELEVEDERE- CASABLANCA

 belvedere، 20300،

CASABLANCA MAROC

 SETRAT GREEN

CONSTRUCTION SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
الوفاق بلوك C رقم 918 العيون 

املغرب - 72222 العيون املغرب.
رفع رتسما9 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.36693

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   2222 شتنبر   15 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 

من  تي  درهم»   7.522.222«

 7.622.222« إلى  درهم»   122.222«

درهم» عن طريق : إدماج احأياطي تو 

تر6اح تو عالوات إصدار في رتس املا9.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

11 تكأو6ر  االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2222 تحت رقم 2997.

555I

AMAL FINANCE

HORIZON FELIX ABPRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMAL FINANCE
 n° 5 RUE EL MOUTANABI ،

30000، FES MAROC
HORIZON FELIX ABPRO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 83 
زنقة الحسيمة اطلس - 32222 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

74115
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 غشت   22
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HORIZON FELIX ABPRO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
 83 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 
زنقة الحسيمة اطلس - 32222 فاس 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 222  : السيد علوي بلغيتي يونس 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد علوي بلغيتي محمد : 222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 122  : خديجة  العلوي  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيدة علوي بلغيتي سعاد : 122 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
فاطمة  بلغيتي  علوي  السيدة 
 122 بقيمة  حصة   122  : الزهراء 

درهم للحصة .

السيدة علوي بلغيتي عزيزة : 122 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 122  : السيدة علوي بلغيتي نزهة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة علوي بلغيتي لطيفة : 122 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

يونس  بلغيتي  علوي  السيد 
حي   35 رقم   26 زنقة  عنوانه)ا) 

السعدة 1 32222 فاس املغرب.

محمد  بلغيتي  علوي  السيد 
حي   35 رقم   26 زنقة  عنوانه)ا) 

السعادة 1 32222 فاس املغرب.

السيدة العلوي خديجة عنوانه)ا) 
 1 السعادة  حي   35 رقم   26 زنقة 

32222 فاس املغرب.

سعاد  بلغيتي  علوي  السيدة 
حي   35 رقم   26 زنقة  عنوانه)ا) 

السعادة 1 32222 فاس املغرب.

فاطمة  بلغيتي  علوي  السيدة 
 35 رقم   26 زنقة  عنوانه)ا)  الزهراء 

حي السعادة 1 32222 فاس املغرب.

عزيزة  بلغيتي  علوي  السيدة 
حي   35 رقم   26 زنقة  عنوانه)ا) 

السعادة 1 32222 فاس املغرب.

نزهة  بلغيتي  علوي  السيدة 
حي   35 رقم   26 زنقة  عنوانه)ا) 

السعادة 1 32222 فاس املغرب.

لطيفة  بلغيتي  علوي  السيدة 
حي   35 رقم   26 زنقة  عنوانه)ا) 

السعادة 1 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

يونس  بلغيتي  علوي  السيد 
حي   35 رقم   26 زنقة  عنوانه)ا) 

السعدة 1 32222 فاس املغرب

محمد  بلغيتي  علوي  السيد 
حي   35 رقم   26 زنقة  عنوانه)ا) 

السعادة 1 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   11 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4153/22.

556I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

3PSDEV
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 RDC N°14 RESIDENCE ATLAS

 RUE 12 OMAR BENJELLOUN

ATLAS FES. ، 30000، فاس املغرب

3PSDEV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 7 

اقامة اطلس زنقة رقم 12 عمر بن 

جلون الطبق 4 فاس - 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

74235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.3PSDEV

رواد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشراء  معلوميات  خدمات  ارعما9 

واملبيعات عبر اإلنترنت.

الصناعة  املنأجات  تاجر 

الأقليدية.

الأصدير و االسأيراد..
 7 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

عمر بن   12 اقامة اطلس زنقة رقم 

جلون الطبق 4 فاس - 32222 فاس 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
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 : ابراهيم  الصنهاجي  السيدة 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ابراهيم  الصنهاجي  السيد 
عنوانه)ا) رقم 7 قرحات حشاه اقامة 
سيدنا علي شفة 4 م ج فاس 32222 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ابراهيم  الصنهاجي  السيد 
عنوانه)ا) رقم 7 قرحات حشاه اقامة 
سيدنا علي شفة 4 م ج فاس 32222 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   23 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4247.

557I

CABINET COMPTAJUR CONSEIL

BELMA SERVICES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما9 الشركة

 CABINET COMPTAJUR
CONSEIL

 IMM 144 APPT 14 ZONE 20M
 LES PORTES DE MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

BELMA SERVICES SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
معطى هللا رقم 2232 تسكجور 
مراكش - 42222 مراكش املغرب.

رفع رتسما9 الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.59699
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   2222 غشت   24 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 
»522.222 درهم» تي من »522.222 
عن  درهم»   1.222.222« إلى  درهم» 
إدماج احأياطي تو تر6اح تو   : طريق 

عالوات إصدار في رتس املا9.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   12 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142292.
558I

CABINET BEN-YAHIA

MF DESIGN AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BEN-YAHIA
122، شارع محمد الخامس إقامة 
السالم اللطابق الثالث رقم 24 
طنجة ، 92222، طنجة املغرب

MF DESIGN AGENCY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

موالي إسماعيل ، 14 ، إقامة موالي 
إسماعيل ، الطابق الثالث ، رقم 9 - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
131171

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   32
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 MF  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DESIGN AGENCY
غرض الشركة بإيجاز : - الأصميم 

وتخطيط املساحة.
- العمارة الداخلية والديكور.

والأجديدات  اإلنشاءات   -
وارعما9 املأنوعة )تقسام املشتريات 

/ املبيعات / التسويق) ؛
جميع العمليات التي قد تكون   -
مرتبطة بشكل مباشر تو غير مباشر 
بالشراء والبيع بالأجزئة على اإلنترنت 
جميع  في  واملنأجات  السلع  لجميع 

الخدمات  وجميع  عملياتها  تشكا9 
التي قد تكون مرتبطة بها.

العمليات  جميع   ، تعم  وبشكل 
الأجارية  تو  املدنية  تو  الصناعية 
املعامالت  جميع  وكذلك  واملالية 
ذلك  في  بما  املنقولة  وغير  املنقولة 
 ، والتي قد تكون مرتبطة   ، اإليجار 
بهذا   ، مباشر  غير  تو  مباشر  بشكل 
الكائن ، تو بأي �سيء مشابه تو مرتبط 
بشكل  تشجع  طبيعة  من  وكذلك   ،
مباشر تو غير مباشر على تحقيق هذا 

الهدف.
.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
موالي إسماعيل ، 14 ، إقامة موالي 
إسماعيل ، الطابق الثالث ، رقم 9 - 

92222 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   1.222  : السيد منير فائز 

بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ب   8 عنوانه)ا)  فائز  منير  السيد 
إقامة الشاطئ الذهبي 8 ب الطابق 3 

شقة 49 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ب   8 عنوانه)ا)  فائز  منير  السيد 
إقامة الشاطئ الذهبي 8 ب الطابق 3 

شقة 49 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   11 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 11211.
559I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

الحسين أفلو
عقد تسيير حر رصل تجاري )ارشخاص 

الطبيعيون)
عقد تسيير حر رصل تجاري

الحسين تفلو
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

السيد)ة)  تعطى   2222 تكأو6ر   21

للبطاقة  )ة)  الحامل  تفلو  الحسين 

املسجل   E28242 رقم  الوطنية 

بالسجل الأجاري 112686 باملحكمة 

الأجارية بمراكش حق التسيير الحر 
لألصل الأجاري الكائن ب حي اإلداري 
مراكش   42222  - امزميز   31 رقم 

ادريس  موالي  للسيد)ة)  املغرب 

سعدون الحامل )ة) للبطاقة الوطنية 
سنة تبأدئ   12 ملدة   E778422 رقم 

 21 و تنأهي في   2222 تكأو6ر   21 من 
شهري  مبلغ  مقابل   2232 شتنبر 

3.522 درهم.

562I

CABINET BEN-YAHIA

EVENTCOM MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CABINET BEN-YAHIA

122، شارع محمد الخامس إقامة 

السالم اللطابق الثالث رقم 24 

طنجة ، 92222، طنجة املغرب

EVENTCOM MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 23 ،شارع 

كارنو الدور الخامس رقم 5 - 92222 

طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.114627

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تمت   2222 شتنبر   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 322 منير فائز  )ة)  تفويت السيد 

 1.222 تصل  من  اجأماعية  حصة 

يزيد تعازتي  )ة)  حصة لفائدة السيد 

بأاريخ 29 شتنبر 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

تكأو6ر   11 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 114627.

561I
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

LOUIZI OPTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 
 ، االقأصادية  ارنشطة  منطقة 

46322، اليوسفية املغرب
ذات  شركة   LOUIZI OPTIC
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
محل  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 
االنشطة  منطقة   44 رقم  عمارة 
اليوسفية   46322  - االقأصادية 

املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.3235

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 12 شتنبر 2222 تم تحويل 
للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
منطقة   44 رقم  عمارة  »محل  من 
 46322  - االقأصادية  االنشطة 
رقم  »محل  إلى  املغرب»  اليوسفية 
االنشطة  منطقة  الحسني  الحي   25
اليوسفية   46322  - االقأصادية 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  باليوسفية  االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 252.
562I

DO CONSULTING

 NAJNAS PROMOTION
IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجأماعي للشركة

DO CONSULTING
 30bd Ain Taoujatate Résidence

 le Colisée 4éme Étage,
 Quartier Bourgogne، 20100،

CASABLANCA MAROC
 NAJNAS PROMOTION

IMMOBILIERE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تقسيم 

فونتي املنارة 2 عمارة »ا» مكأب 

A8 الطابق ارو9 - 82212 تكادير 

اململكة املغر6ية.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.558225

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تم تحويل  22 يونيو  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

»ا»  عمارة   2 املنارة  فونتي  »تقسيم 

 82212  - ارو9  الطابق   A8 مكأب 

تكادير اململكة املغر6ية» إلى »16 شارع 

الدار البيضاء   - بريأون فارم   - طنان 

اململكة  البيضاء  الدار   22222  -

املغر6ية».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842939.

563I

MACOSIS CONSULTING

 STE VERTE

 D›AGRICULTURE ET

D›ENVIRONNEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما9 الشركة

MACOSIS CONSULTING

 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD

 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC

 STE VERTE D›AGRICULTURE

ET D›ENVIRONNEMENT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

2 رقم 22 املنطقة الصناعية عين 

الشقف - 32222 فاس املغرب.
رفع رتسما9 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

51743

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم   2222 غشت   11 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 
من  تي  درهم»   4.222.222«
»3.222.222 درهم» إلى »7.222.222 
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسأحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 3581/222.
564I

CAGERE

OPRA DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAGERE
258 زنقة مصطفى املعاني ، 
22132، الدار البيضاء املغرب

OPRA DISTRIBUTION شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 12 زنقة 
صبري بوجمعة الدور ارو9 شقة 
رقم 6 - 22112 الدار البيضاء 

اململكة املغر6ية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
557595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   12
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 OPRA : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.DISTRIBUTION
تجارة   :  : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنأجات  جميع  وتصدير  واسأيراد 

والخدمات..

زنقة   12  : عنوان املقر االجأماعي 
صبري بوجمعة الدور ارو9 شقة رقم 
اململكة  البيضاء  الدار   22112  -  6

املغر6ية.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رتسما9 الشركة: 12.222,22 

درهم، مقسم كالأالي:
السيدة حسناء الفياللي الشاهد : 
122 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

 .
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الفياللي الشاهد  السيدة حسناء 
ب   4 مبنى  سيتي  جولف  عنوانه)ا) 
 27182 الخضراء  املدينة   6 شقة 

بوسكورة اململكة املغر6ية.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الفياللي الشاهد  السيدة حسناء 
ب   4 مبنى  سيتي  جولف  عنوانه)ا) 
 27182 الخضراء  املدينة   6 شقة 

بوسكورة اململكة املغر6ية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842355.
565I

fiduciaire abrouki khadija

ZAD AMINE
إعالن مأعدد القرارات

fiduciaire abrouki khadija
 bab doukkala imm habouss N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
ZAD AMINE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: سيدي 
عباد 2 رقم 2 مراكش - 42222 

مراكش املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.72223

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ   2222 26 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 



عدد 5739 - 29 ر6يع ارو9 1444 )26 تكأو6ر 2222)الجريدة الرسمية   19876

على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 
قبو9  يعلن  العام  الجمع  مايلي: 
اسأقالة السيد محمد امين امريبط 
و تعيين السيدة اسية امريبط مديرة 

للشركة لفترة غير محدودة
على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
 52 بيع  يعلن  العام  الجمع  مايلي: 
سهما من السيد محمد امين امريبط 

لصالح السيدة اسية امريبط .
على  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 
مايلي: الجمع العام يعلن عن تحويل 
القانوني للشركة من شركة  الشكل 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الشركة ذات املسؤولية  الى  الوحيد 

املحدودة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
على  ينص  الذي   :27 رقم  بند 
مايلي: راس ما9 الشركة هو 222.22 
سهم  كالأالي:52  مقسمة  درهم   12
 52 و  امريبط  امين  محمد  للسيد 
‚بمبلغ  امريبط  اسية  للسيدة  سهم 

122 درهم للسهم
على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

مايلي: 
امريبط  اسية  السيدة  تعيين 

مديرة للشركة ملدة غير محدودة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   11 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142233.

566I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

LES BEAUX LOGEMENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
N°2 ، 60000، OUJDA MAROC

LES BEAUX LOGEMENTS شركة 
ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
حدائق الزاري الفأح الزاري تجزئة 
رقم 372 - 62222 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
42227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   15
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 LES  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BEAUX LOGEMENTS
منعش   *  : غرض الشركة بإيجاز 

عقاري
* تعما9 البناء وارعما9 املأنوعة

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
تجزئة  الزاري  الفأح  الزاري  حدائق 

رقم 372 - 62222 وجدة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : السرار  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
 1222  : السرار  محمد  السيد 

بقيمة 122.222 درهم.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  السرار  محمد  السيد 
ظهر ملحلة تجزئة حدائق الزاري رقم 

223 62222 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  السرار  محمد  السيد 
ظهر ملحلة تجزئة حدائق الزاري رقم 

223 62222 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   25 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2222 تحت رقم 1529.
567I

PUSH CENTER

SAFO-BUSNIESS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PUSH CENTER

 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC

SAFO-BUSNIESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 7 زنقة 

احمد توكي الطابق 2 الشقة 12 

الدار البيضاء الدار البيضاء 22222 

الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

SAFO- : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.BUSNIESS
مقاو9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تعما9 تو إنشاءات مخألفة.
زنقة   7  : االجأماعي  املقر  عنوان 

احمد توكي الطابق 2 الشقة 12 الدار 

البيضاء الدار البيضاء 22222 الدار 

البيضاء املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : حداد  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى حداد عنوانه)ا) 
حي نزالت شيخ اقامة عدنان الرقم 

26 سطات 22222 سطات املغرب .
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى حداد عنوانه)ا) 
حي نزالت شيخ اقامة عدنان الرقم 

26 سطات 22222 سطات املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 84372.
568I

omar esijelmassi

IRIS PEINTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

omar esijelmassi
 imm 79 appart 5 hay nakhil rte

ain smen ، 30000، fes maroc
IRIS PEINTURE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 28 
الطابق 4 مكأب الصفاء طريق 

صفرو موالي رشيد - 32222 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
74127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   23
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 IRIS  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PEINTURE
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و6يع املنأوجات الكيماوية الصباغة
اإلسأيراد.

رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
طريق  مكأب الصفاء   4 الطابق   28
فاس   32222  - صفرو موالي رشيد 

املغرب.
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تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

 522  : السيد املرابط عبد اإلاله 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد املرابط سعيد : 222 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة املرابط اما9 : 322 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة . 

 522  : السيد املرابط عبد اإلاله 
بقيمة 122 درهم.

السيد املرابط سعيد : 222 بقيمة 
122 درهم.

السيدة املرابط اما9 : 322 بقيمة 
122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

اإلاله  عبد  املرابط  السيد 
طريق  حمزة  تجزئة   62 عنوانه)ا) 

إيموزار 32222 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  سعيد  املرابط  السيد 
7 ملعب  12 تجزئة بالد الأازي شقة 

الخيل 32222 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  اما9  املرابط  السيدة 
 22222  37 رقم   94 حي الفرح زنقة 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اما9  املرابط  السيدة 
 22222  37 رقم   94 حي الفرح زنقة 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   11 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 2222/4162.
569I

FCG AL AMANE

FREE IT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

FCG AL AMANE
 16RUE SEBOU APT2 AGDAL
 RABAT 16RUE SEBOU APT2

 AGDAL RABAT، 10090، RABAT

MAROC
FREE IT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 14 شارع 
حماين عمارة ن رقم 175 - 11122 

سال الجديدة املغرب .
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.11127

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 15 شتنبر 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»14 شارع حماين عمارة ن رقم 175 
إلى   « 11122 سال الجديدة املغرب   -
»4 زنقة نو6ليا تجزئة 4 مجموعة 17 
12122 الر6اط   - بلوك إ حي الرياض 

املغرب ».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   25 بأاريخ  بسال  االبأدائية 

2222 تحت رقم 39759.
572I

tob travaux divers

ZUG SECURITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tob travaux divers
حي ولي العهد زنقة الليمون رقم 

الدار 11 العيون العيون، 72222، 
العيون املغرب

ZUG SECURITE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

 D185 مشروع مدينة الوفاق رقم
العيون - 72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
34125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   13
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 ZUG  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

. SECURITE
ارمن   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والحراسة .
.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 D185 رقم  الوفاق  مدينة  مشروع 

العيون - 72222 العيون املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : الأو6الي  عي�سى  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الأو6الي  عي�سى  السيد 
حي سيدي محمد زنقة الليمون رقم 

الدار 11 72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الأو6الي  عي�سى  السيد 
حي سيدي محمد زنقة الليمون رقم 

الدار 11 72222 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالعيون بأاريخ - تحت رقم 

.-
571I

FORMAFID CONSEIL

FERJAMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD LARBI
 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
FERJAMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 

276 شارع ابن تاشفين الطابق 3 - 
22322 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

558117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   19

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FERJAMO

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري - تشغا9 مخألفة تو للبناء.
عنوان املقر االجأماعي : رقم 276 

شارع ابن تاشفين الطابق 3 - 22322 

الدارالبيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد جواد فرحان : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : محجوبي  نعيمة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فرحان  جواد  السيد 

تجزئة االمان رقم 13 26222 سطات 

املغرب .

السيدة نعيمة محجوبي عنوانه)ا) 

 26222  22 الرقم  االزهر  تجزئة 

سطات املغرب .

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  فرحان  جواد  السيد 

تجزئة االمان رقم 13 26222 سطات 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 841222.

572I
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BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

MN TASTY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &

ASSOCIES

مكناس ، 12222، مكناس املغرب

MN TASTY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 14 
محل 1 السعيدية 2 شارع الزيأون 

مكناس - 52252 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

55247

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 نونبر   12

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 MN  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TASTY

محل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للوجبات الخفيفة

ممون الحفالت.

عنوان املقر االجأماعي : عمارة 14 
الزيأون  شارع   2 السعيدية   1 محل 

مكناس - 52252 مكناس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 522  : كنوز  نورالدين  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   522  : بزة  مروان  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نورالدين كنوز عنوانه)ا) 
 52252 مكناس  النعيم   54 رقم 

مكناس املغرب.

السيد مروان بزة عنوانه)ا) تجزئة 
صفية ؤقم 79 زرهون 52353 موالي 

ادريس زرهون املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نورالدين كنوز عنوانه)ا) 
 52252 مكناس  النعيم   54 رقم 

مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   26 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2222 تحت رقم 332.

573I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

GB FONCIERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 12222، مكناس املغرب
GB FONCIERE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة 11، 
الطابق الثاني، عمارة 12، زنقة 

القنيطرة،م.ج، مكناس - 52252 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
57323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 GB  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FONCIERE
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

ارشغا9 املخألفة 

مجهز اررا�سي.

شقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
زنقة   ،12 الطابق الثاني، عمارة   ،11

 52252  - مكناس  القنيطرة،م.ج، 

مكناس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد زكرياء بنور : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 32 بنور عنوانه)ا)  السيد زكرياء 

تجزئة الشرف شارع محمد السادس 

مكناس 52252 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 32 بنور عنوانه)ا)  السيد زكرياء 

تجزئة الشرف شارع محمد السادس 

مكناس 52252 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   23 الأجارية بمكناس بأاريخ 

2222 تحت رقم 3562.

574I

cabinet nabil el azouzi

ITAPHARMA TANGER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

cabinet nabil el azouzi

 Rue jbal ELAYACHI IMM 28

 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC

ITAPHARMA TANGER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة إبن 

هشام، رقم 128، الطابق ارر�سي، 

برانس 1، طنجة - 92122 طنجة 

املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

92281

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 13 شتنبر 2222 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

128، الطابق  »زنقة إبن هشام، رقم 

 92122  - طنجة   ،1 برانس  ارر�سي، 

طنجة املغرب» إلى »زنقة برانس، تنور 

طنجة   92122  - الطابق ارر�سي   ،4

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   12 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258222.

575I

cabinet nabil el azouzi

ITAPHARMA TANGER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما9 الشركة

cabinet nabil el azouzi

 Rue jbal ELAYACHI IMM 28

 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC

ITAPHARMA TANGER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

برانس، تنور 4، الطابق ارر�سي - 

92122 طنجة املغرب.

رفع رتسما9 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.92281

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   2222 شتنبر   13 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 

»522.222 درهم» تي من »122.222 

عن  درهم»   622.222« إلى  درهم» 

ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   12 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258222.

576I
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Sara Facility Invest sarl

CARRE DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

Sara Facility Invest sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 50000، Meknès
Maroc

CARRE DISTRIBUTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي محل 5، 
إقامة تبراج املدينة، شارع الجيش 
امللكي، املدينة الجديدة - 52.222 

مكناس املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.42735

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم تغيير   2222 يونيو   26 املؤرخ في 
وشراء  بيع   /1« من  الشركة  نشاط 

مواد البناء
الغذائية  املواد  توزيع   /2

والأجميلية
3/ الأصدير و االسأيراد » إلى »1/ 

تشييد املباني
تجارية  منشأت  تأجير   /2

وسياحية».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   12 الأجارية بمكناس بأاريخ 

2222 تحت رقم 3711.
577I

Sara Facility Invest sarl

CARRE DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

Sara Facility Invest sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 50000، Meknès
Maroc

CARRE DISTRIBUTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي محل 5، 
إقامة تبراج املدينة، شارع الجيش 
امللكي، املدينة الجديدة - 52.222 

مكناس املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.42735
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 26 شتنبر 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
5، إقامة تبراج املدينة، شارع  »محل 
 - الجديدة  املدينة  امللكي،  الجيش 
»رقم  إلى  املغرب»  مكناس   52.222
الطابق ارو9، شارع يوغزالفيا،   ،18
مكناس   52.222  - الجديدة  املدينة 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   12 الأجارية بمكناس بأاريخ 

2222 تحت رقم 3711.
578I

املحمدية لإلستشارة و الخبرة

MH-TRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املحمدية لإلستشارة و الخبرة
شارع املقاومة رقم 1 حي الوحدة 
الطابق 2 مكأب رقم 3 ، 28822، 

املحمدية املغرب
MH-TRI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 271 زنقة 

17 الحسنية 1 شارع املقاومة - 
28822 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
31573

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   12
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
MH-  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.TRI
جمع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
النفايات الصناعية واملنزلية وفرزها 

وإعادة تدويرها واسأعادتها.

 271  : االجأماعي  املقر  عنوان 
1 شارع املقاومة -  17 الحسنية  زنقة 

28822 املحمدية املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 522  : مصطفى  نقري  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد شباب حسن : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
نقري مصطفى عنوانه)ا)  السيد 
 28822 العليا   298 رقم   1 حسنية 

املحمدية املغرب.
عنوانه)ا)  حسن  شباب  السيد 
املحمدية  العلية   61 رقم  فأح  درب 

28822 املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
نقري مصطفى عنوانه)ا)  السيد 
 28822 العليا   298 رقم   1 حسنية 

املحمدية املغرب
عنوانه)ا)  حسن  شباب  السيد 
املحمدية  العلية   61 رقم  فأح  درب 

28822 املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 2239.
579I

COMPTE A JOUR

EXPO MANOF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173 OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
EXPO MANOF شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي اوالد 
بوطيب سكأور س زنقة 215 رقم 

44 - 62222 الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.18281

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 شتنبر   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

افقير  محمد  )ة)  السيد  تفويت 

222 حصة اجأماعية من تصل 252 

حصة لفائدة السيد )ة) سمير ازحاف 

بأاريخ 23 شتنبر 2222.

مناض  احمد  )ة)  السيد  تفويت 

تصل  من  اجأماعية  حصة   222

252 حصة لفائدة السيد )ة) ميمون 

بلغوش بأاريخ 23 شتنبر 2222.

ميمون مناض  )ة)  تفويت السيد 

تصل  من  اجأماعية  حصة   222

حمزة  )ة)  252 حصة لفائدة السيد 

احديدو بأاريخ 23 شتنبر 2222.

)ة) سفيان مناض  تفويت السيد 

 252 حصة اجأماعية من تصل   52

ميمون  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

بلغوش بأاريخ 23 شتنبر 2222.

مناض  احمد  )ة)  السيد  تفويت 

 252 حصة اجأماعية من تصل   52

محمد  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

العسراوي بأاريخ 23 شتنبر 2222.

ميمون مناض  )ة)  تفويت السيد 

 252 حصة اجأماعية من تصل   52

محمد  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

العسراوي بأاريخ 23 شتنبر 2222.

افقير  محمد  )ة)  السيد  تفويت 

 252 حصة اجأماعية من تصل   52

محمد  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

العسراوي بأاريخ 23 شتنبر 2222.

)ة) سفيان مناض  تفويت السيد 

222 حصة اجأماعية من تصل 252 

شعيب  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

الكحطاوي بأاريخ 23 شتنبر 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 24 بأاريخ  بالناضور  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 4512.

582I
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fidlix sarlau

EL HAMRY IRRIGATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidlix sarlau
شارع عمر بن عبد العزيز ابراج دبي 
بلوك E مكأب رقم 3 العرائش ، 

92222، العرائش املغرب
EL HAMRY IRRIGATION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار اوالد 
ناصر قيادة الشوافع سوق اربعاء 

الغرب - 14322 سوق اربعاء الغرب 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
27821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   16
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HAMRY IRRIGATION
دراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وانجاز نظم السقي بالري 
الأصدير واالسأيراد

اعما9 مخألفة.
عنوان املقر االجأماعي : دوار اوالد 
اربعاء  سوق  الشوافع  قيادة  ناصر 
الغرب  14322 سوق اربعاء   - الغرب 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رتسما9  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : الحمري  احمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحمري  احمد  السيد 
دوار اوالد ناصر قيادة الشوافع سوق 
اربعاء  سوق   14322 الغرب  اربعاء 

الغرب املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الحمري  احمد  السيد 
دوار اوالد ناصر قيادة الشوافع سوق 
اربعاء  سوق   14322 الغرب  اربعاء 

الغرب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االبأدائية 
رقم  تحت   2222 تكأو6ر   25 بأاريخ 

.521

581I

GESTION ALJANOUB

DADI SAMAC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم 
2 الطابق الثالث العيون ، 72222، 

العيون املغرب
DADI SAMAC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 378 
x مدينة 25 مارس العيون - 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
43351

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   24
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 DADI  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.SAMAC
 , تجميد   : غرض الشركة بإيجاز 
تسويق املنأجات  تصدير,   , معالجة 
 , اسأيراد   , تجارة ارسماك   , البحرية 
بيع   , تصدير منأجات البحرية, شراء 
, تسويق , تجارة عامة , نقل البضائع 
من طرف للغير ونيابة عن الشركة ....

عنوان املقر االجأماعي : رقم 378 
 72222  - 25 مارس العيون  x مدينة 

العيون املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : السيد عبد العزيز دادي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد العزيز دادي عنوانه)ا) 
الدراركة   826 رقم  مسكينة  تجزئة 

اكادير 82244 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد العزيز دادي عنوانه)ا) 
الدراركة   826 رقم  مسكينة  تجزئة 

اكادير 82244 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
12 تكأو6ر  االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2222 تحت رقم 3215/2222.
582I

GESTION ALJANOUB

DOUNYA SEA FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم 
2 الطابق الثالث العيون ، 72222، 

العيون املغرب
DOUNYA SEA FISH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 693 

X تجزئة 25 مارس العيون - 72222 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
43349

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   24
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DOUNYA SEA FISH
 , تجميد   : غرض الشركة بإيجاز 
تسويق املنأجات  تصدير,   , معالجة 
 , اسأيراد   , تجارة ارسماك   , البحرية 
بيع   , تصدير منأجات البحرية, شراء 
, تسويق , تجارة عامة , نقل البضائع 
من طرف للغير ونيابة عن الشركة ....

عنوان املقر االجأماعي : رقم 693 
 72222 25 مارس العيون -  X تجزئة 

العيون املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : حمليني  دونيا9  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد دونيا9 حمليني عنوانه)ا) 
واصل  حي سيدي  الضاية  زنقة   37

اسفي 46252 اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد دونيا9 حمليني عنوانه)ا) 
واصل  حي سيدي  الضاية  زنقة   37

اسفي 46252 اسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
12 تكأو6ر  االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2222 تحت رقم 3214/2222.
583I
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GESTION ALJANOUB

JS.SEA FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم 
2 الطابق الثالث العيون ، 72222، 

العيون املغرب
JS.SEA FISH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 722 
بلوك F تجزئة الوكالة 1 العيون - 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
43347

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   24
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 JS.SEA : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.FISH
 , تجميد   : غرض الشركة بإيجاز 
تسويق املنأجات  تصدير,   , معالجة 
 , اسأيراد   , تجارة ارسماك   , البحرية 
بيع   , تصدير منأجات البحرية, شراء 
, تسويق , تجارة عامة , نقل البضائع 
من طرف للغير ونيابة عن الشركة ....

عنوان املقر االجأماعي : رقم 722 
 - العيون   1 الوكالة  تجزئة   F بلوك 

72222 العيون املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد الجيالني الشفيري : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الشفيري  الجيالني  السيد 
رقم   125 زنقة   12 مجمع  عنوانه)ا) 
 82214 اكادير  بنسركاو  الفرح   45

اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الشفيري  الجيالني  السيد 
رقم   125 زنقة   12 مجمع  عنوانه)ا) 
 82214 اكادير  بنسركاو  الفرح   45

اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
12 تكأو6ر  االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2222 تحت رقم 3213/2222.
584I

شركة مسأأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

 SOCIETE BENI MELLAL 
 TRANSPORT COMMERCE

SERVICE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

شركة مسأأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

22 شارع املأنبي الطابق االو9 بني 
مال9 22 شارع املأنبي الطأبق االو9 
بني مال9، 23222، بني مال9 املغرب

 SOCIETE BENI MELLAL 
 TRANSPORT COMMERCE

SERVICE SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي : حي 

بوجدور زاوية الشيخ - 23222 بني 
مال9 املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.1241

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2222 يوليوز   14 في  املؤرخ 
 SOCIETE BENI MELLAL حل 
 TRANSPORT COMMERCE
ذات  شركة   SERVICE SARL AU
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 122.222 رتسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجأماعي حي  درهم وعنوان مقرها 
بني   23222  - الشيخ  زاوية  بوجدور 

مال9 املغرب نتيجة رزمة مالية.
و عين:

السيد)ة) رشيد االمني و عنوانه)ا) 
)ة)  انجلترا ** لندن انجلترا كمصفي 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
حي  وفي   2222 يوليوز   14 بأاريخ 
بني   23222  - الشيخ  زاوية  بوجدور 

مال9 املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  تادلة  بقصبة  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 117.
585I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

ALIYOU IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc
ALIYOU IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 
سنترا9 بارك ، عمارة A ، الطابق 

السادس رقم 43 املحمدية - 28812 
املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
31595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   23
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ALIYOU IMMOBILIER

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب

وفي الخارج ، بارصالة عن نفسها

تو نيابة عن تطراف ثالثة: - نشاط

الترويج العقاري و6ناء و6يع جميع

املباني لالسأخدامات السكنية تو

الأجارية تو الصناعية تو املهنية ؛ -

بيع   - العقاري  الترويج  نشاط 

وشراء

املباني والشقق والفيالت

واررا�سي املكشوفة و / تو املبنية

؛ - تأجير ، وإدارة ، وشراء ، و6يع ،

وتطوير   ، وتأجير اررا�سي واملباني 

اررا�سي واملعدات ، وتقسيم

اررا�سي - تطوير الطرق الريفية

وتعما9 الحفر وتطوير اررا�سي

والعقارات وتطوير اررا�سي ؛ -

تثمين   ، العقارية  املعامالت 

العقارات

واررا�سي ، إدارة ارصو9 وإدارتها
، تأهيل املباني وترميمها ، الديكور

 ، الصحي  الصرف   ، الداخلي 

صيانة

املباني - إنجاز ارشغا9 العامة

والصناعية وجميع هيئات الدولة

والهندسة املدنية ؛ - توفير اليد

العاملة ؛ - تسويق وتأجير واسأيراد

وتصدير معدات ومواد البناء ؛.

إقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الطابق   ،  A عمارة   ، بارك  سنترا9 

السادس رقم 43 املحمدية - 28812 

املحمدية املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد يوسف دوداح : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   522  : السيد علي دوداح 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد علي دوداح عنوانه)ا) 179 

تبديجسترات 2222 تنفرس بلجيكا.
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عنوانه)ا)  دوداح  يوسف  السيد 

تنفرس   2222 تبديجسترات   179

بلجيكا.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد علي دوداح عنوانه)ا) 179 

تبديجسترات 2222 تنفرس بلجيكا

عنوانه)ا)  دوداح  يوسف  السيد 

تنفرس   2222 تبديجسترات   179

بلجيكا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 1999.

586I

عاد9 الزميأة - محاسب-

TAZAGREEN TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

عاد9 الزميأة - محاسب-

252 حي االدارسة بلوك 2 تازة ، 

35222، تازة املغرب

TAZAGREEN TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : املسيرة 2 

مج 1 رقم 22 - 35222 تازة املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.5469

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر حل   2222 ماي   17 في  املؤرخ 

ذات  شركة   TAZAGREEN TRAV

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 122.222 رتسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
املسيرة 2 مج 1 رقم 22 - 35222 تازة 

املغرب نتيجة 9-انعدام املردودية .

و عين:

و  محجوبي  ياسين  السيد)ة) 
 22 رقم   1 مج   2 املسيرة  عنوانه)ا) 

)ة)  كمصفي  املغرب  تازة   35222

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

بأاريخ 19 شتنبر 2222 وفي املسيرة 2 
مج 1 رقم 22 - 35222 تازة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   27 بأاريخ  بأازة  االبأدائية 

2222 تحت رقم 473/2222.

587I

AFRAH EL HAICHI

AFRAH EL HAICHI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AFRAH EL HAICHI

 AVENUE MOULAY ISMAIL 14

 RESIDENCE MOULAY ISMAIL

 3EME ETG N°9. ، 90000،

TANGER MAROC

AFRAH EL HAICHI شركة

 ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

موالي اسماعيل 14 اقامة موالي 

اسماعيل الطابق 3 رقم 9 - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

132871

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   19

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AFRAH EL HAICHI

تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

موالي  اقامة   14 اسماعيل  موالي 
 92222  -  9 3 رقم  اسماعيل الطابق 

طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 522  : الهي�سي  ابتسام  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

252 حصة   : السيد احمد مهرير 

بقيمة 122 درهم للحصة .

252 حصة   : السيدة ر6اب فأحي 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ابتسام الهي�سي عنوانه)ا) 

طنجة 92222 طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  مهرير  احمد  السيد 

طنجة 92222 طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  فأحي  ر6اب  السيدة 

طنجة 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ابتسام الهي�سي عنوانه)ا) 

طنجة 92222 طنجة املغرب

عنوانه)ا)  مهرير  احمد  السيد 

طنجة 92222 طنجة املغرب

عنوانه)ا)  فأحي  ر6اب  السيدة 

طنجة 92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 12645.

588I

MAKHLOUF INFORMATIQUE

 MAKHLOUF

INFORMATIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAKHLOUF INFORMATIQUE

 AVENUE MOULAY ISMAIL 14

 RESIDENCE MOULAY ISMAIL

 3EME ETG N°9 TANGER ،

90000، TANGER MAROC

 MAKHLOUF INFORMATIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

موالي اسماعيل 14 اقامة موالي 

اسماعيل الطابق 3 رقم 9 - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

132873

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   19

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MAKHLOUF INFORMATIQUE

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االجهزة االلكترونية.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

موالي  اقامة   14 اسماعيل  موالي 
 92222  -  9 3 رقم  اسماعيل الطابق 

طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : مخلوف  وئيل  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مخلوف  وئيل  السيد 

طنجة 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مخلوف  وئيل  السيد 

طنجة 92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 12649.

589I
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7P CONSEIL

TANSOUFT SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

7P CONSEIL

شقة رقم 24 رقم 74 زاوية شارع 

فرحت حشاد وشارع غاندي حي 

القدس ، 82222، اكادير املغرب

TANSOUFT SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : شارع 

املخأار السو�سي رقم 1749 جماعة 

الأمسية - 82222 ايت ملو9 

املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.18345

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2221 تقرر حل  31 دجنبر  املؤرخ في 

TANSOUFT SERVICES شركة ذات 

رتسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   322.222

اإلجأماعي شارع املخأار السو�سي رقم 

1749 جماعة الأمسية - 82222 ايت 

الأوافق  لعدم  نتيجة  املغرب  ملو9 

تصفية  الى  ادى  مما  املشتركين  بين 

الشركة قبل بداية نشاطها.

و عين:

و  نتسوفت  عائشة  السيد)ة) 

 21 الرقم  سبأة  زنقة  عنوانه)ا) 

إنزكان املغرب   82222 الحي الحسني 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

شارع  وفي   2221 دجنبر   31 بأاريخ 

جماعة   1749 املخأار السو�سي رقم 

الأمسية - 82222 ايت ملو9 املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   12 االبأدائية بانزكان بأاريخ 

2222 تحت رقم 1999.

592I

LOYAL MANAGEMENT

YMF REAL CAPITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LOYAL MANAGEMENT
 RES DOS MARES 3EME ETAGE

 N°37 AV MED V TANGER ،
90000، TANGER MAROC

YMF REAL 100.000 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي ساحة 
الروداني شارع سينا إقامة بتهوفن 
2 طابق 3 رقم 82 طنجة - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

257792
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   16
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 YMF  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.REAL 122.222
الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعقار.
ساحة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
بتهوفن  إقامة  سينا  شارع  الروداني 
 92222  - طنجة   82 رقم   3 طابق   2

طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 662  : البربري  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
342 حصة   : السيد فؤاد بركاش 

بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
البربري عنوانه)ا)  السيد يوسف 

هولندا 4826LJ بريدا هولندا.

عنوانه)ا)  بركاش  فؤاد  السيد 

هولندا 4817ST بريدا هولندا.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

البربري عنوانه)ا)  السيد يوسف 

هولندا 4826LJ بريدا هولندا

عنوانه)ا)  بركاش  فؤاد  السيد 

هولندا 4817ST بريدا هولندا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم -.

591I

sacompta sarl au

STE HALLEXPO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

sacompta sarl au

244 شارع الجيش امللكي ميسور ، 

33252، ميسور املغرب

STE HALLEXPO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 623 

حي السالم 2 اوطاط الحاج - 33322 

اوطاط الحاج املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.459

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في 24 تكأو6ر 2222 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 STE HALLEXPO الوحيد  الشريك 

مبلغ رتسمالها 12.222 درهم وعنوان 

مقرها اإلجأماعي رقم 623 حي السالم 

اوطاط   33322  - الحاج  اوطاط   2

الأوقف   :  9 نتيجة  املغرب  الحاج 

انعدام   + الشركة  لنشاط  النهائي 

السيولة املالية.

و حدد مقر الأصفية ب رقم 623 

حي السالم 2 اوطاط الحاج - 33322 

اوطاط الحاج املغرب. 

و عين:

السيد)ة) مبارك حلي و عنوانه)ا) 

اوطاط  تانديت  بلقاسمات  دوار 

الحاج ميسور 33322 اوطاط الحاج 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقأضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية : 
رقم 623 حي السالم 2 اوطاط الحاج

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   27 االبأدائية ببوملان بأاريخ 

2222 تحت رقم 521/2222.

592I

FITARCO

MABANI TIZNIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FITARCO

 CITE YOUSSOUFIA TIZNIT ،

85000، TIZNIT MAROC

MABANI TIZNIT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 6 قرب 

مسجد ملصلى امراغ جماعة اكلو 

85222 تيزنيت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

5315

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. MABANI TIZNIT

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري 

اشغا9 البناء 

مفاوض.
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قرب   6  : االجأماعي  املقر  عنوان 
اكلو  جماعة  امراغ  ملصلى  مسجد 

85222 تيزنيت املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد يوسف ازيكو : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
522 حصة   : السيد سعيد ازيكو 

بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ازيكو  يوسف  السيد 
 85222  57 رقم  الشعباني  تجزئة 

تيزنيت املغرب.
عنوانه)ا)  ازيكو  سعيد  السيد 
 1214 رقم   22 عرفة  زاد  تجزئة 

14222 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ازيكو  يوسف  السيد 
 85222  57 رقم  الشعباني  تجزئة 

تيزنيت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   32 االبأدائية بأيزنيت بأاريخ 

2222 تحت رقم 323.
593I

FITARCO

OUMJA WORLD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FITARCO
 CITE YOUSSOUFIA TIZNIT ،

85000، TIZNIT MAROC
OUMJA WORLD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

دوتورتيت سيدي بوعبدلي 85222 
تيزنيت املغرب .

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.4613

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر حل   2222 ماي   17 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 OUMJA الوحيد  الشريك  ذات 
 12.222 رتسمالها  مبلغ   WORLD
درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 
 85222 بوعبدلي  سيدي  دوتورتيت 
تيزنيت املغرب نتيجة 9 : تعذر تحقيق 

الغرض االجأماعي للشركة .
دوار  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
 85222 بوعبدلي  سيدي  دوتورتيت 

تيزنيت املغرب. 
و عين:

و  اومهايص  ابراهيم  السيد)ة) 
 85222 دوار الزاويت اكلو  عنوانه)ا) 

تيزنيت املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   16 بأاريخ  بأيزنيت  االبأدائية 

2222 تحت رقم 187.
594I

HAWK SOLUTION COMPANY

يونغ بيلدينغ، شركة ذات 
مسؤولية محدودة دات شريك 

وحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HAWK SOLUTION COMPANY
 AMAL 2 RUE 14 IMM 2 ETG 3
 BUREAU 8 SIDI BERNOUSSI
 CASA، 20160، CASABLANCA

MAROC
يونغ بيلدينغ، شركة ذات مسؤولية 
محدودة دات شريك وحيد شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي ارمل 
2 زنقة 14 عمارة 2 طابق 3 مكأب 8 
سيدي برنو�سي الدار البيضاء 141 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
557469

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
يونغ   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
مسؤولية  ذات  شركة  بيلدينغ، 

محدودة دات شريك وحيد.
تعما9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مأنوعة ، تعما9 بناء ، تجارة.
عنوان املقر االجأماعي : حي ارمل 
2 زنقة 14 عمارة 2 طابق 3 مكأب 8 
 141 سيدي برنو�سي الدار البيضاء 

الدار البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : عطواني  تنس  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عطواني  تنس  السيد 
الوطنية  بطاقة  عطواني،  تنس 
TA128256 القاطن زنقة إبن خلدون 
بنسليمان   141 بنسليمان   28 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عطواني  تنس  السيد 
الوطنية  بطاقة  عطواني،  تنس 
TA128256 القاطن زنقة إبن خلدون 
بنسليمان   141 بنسليمان   28 رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842285.
595I

COMPTABLE

FRACYOUSSEF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTABLE

 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES N°39 ABDELAZIZ

 3TOUARGA MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC

FRACYOUSSEF شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 717 

مرجان 5 مكناس - 52222 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

49959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 مارس   17

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FRACYOUSSEF

جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االعما9 البناء.

 717  : االجأماعي  املقر  عنوان 

مكناس   52222  - مكناس   5 مرجان 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 22.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 222  : الكلعي  اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد اسماعيل الكلعي عنوانه)ا) 
الشاوية حي س س م ع مكناس   12

52222 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسماعيل الكلعي عنوانه)ا) 
الشاوية حي س س م ع مكناس   12

Ville 52222 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2222 تحت رقم 1763.
596I

CAGERE

AMBP MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

CAGERE
258 زنقة مصطفى املعاني ، 
22132، الدار البيضاء املغرب

AMBP MOROCCO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 12 زنقة 
صبري بوجمعة الدور ارو9 شقة 
رقم 6 - 22112 الدار البيضاء 

املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.365897

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2222 ماي   18 في  املؤرخ 
ذات  شركة   AMBP MOROCCO
رتسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   222.222,22
بوجمعة  زنقة صبري   12 اإلجأماعي 
 22112  -  6 رقم  ارو9 شقة  الدور 
لحل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

مسبق للشركة.
و عين:

و  بنعمرو  رشيد  السيد)ة) 
ادريس  موالي  شارع   76 عنوانه)ا) 
املستشفيات  حي   13 شقة  االو9 
املغرب  البيضاء  الدار   22252

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
12 زنقة  2222 وفي  31 غشت  بأاريخ 

صبري بوجمعة الدور ارو9 شقة رقم 
6 - 22112 الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842351.
597I

CAGERE

DREAM ISLAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

CAGERE
258 زنقة مصطفى املعاني ، 
22132، الدار البيضاء املغرب

DREAM ISLAND شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : اوالد 
طالب ، الزنقة 1 رقم 129/123 

عين الشق - 22152 الدار البيضاء 
املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.382819
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2222 فبراير   28 في  املؤرخ 
شركة ذات   DREAM ISLAND حل 
رتسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
1.222.222,22 درهم وعنوان مقرها 
اإلجأماعي اوالد طالب ، الزنقة 1 رقم 
123/129 عين الشق - 22152 الدار 
لحل مسبق  نتيجة  املغرب  البيضاء 

للشركة.
و عين:

و  امغدير  سعيد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) فيال 132 املدينة الخضراء 
البيضاء  الدار   27182 بوسكورة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
اوالد  وفي   2222 شتنبر   15 بأاريخ 
 123/129 رقم   1 الزنقة   ، طالب 
الدار البيضاء   22152  - عين الشق 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842353.
598I

CAGERE

 LA MAROCAINE

 CONSULTING AUDIT

EXPERTISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

CAGERE

258 زنقة مصطفى املعاني ، 

22132، الدار البيضاء املغرب

 LA MAROCAINE CONSULTING

AUDIT EXPERTISE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 8شارع 

محمد العرو�سي الطابق السادس 

شقة رقم 23 - 22122 الدار 

البيضاء املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.362759

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر حل   2222 28 مارس  املؤرخ في 

 LA MAROCAINE CONSULTING

ذات  شركة   AUDIT EXPERTISE

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 12.222,22 رتسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

الطابق  العرو�سي  محمد  8شارع 

السادس شقة رقم 23 - 22122 الدار 

لحل مسبق  نتيجة  املغرب  البيضاء 

للشركة.

و عين:

و  جفين  بن  طال9  السيد)ة) 

العرو�سي  محمد  شارع   8 عنوانه)ا) 

 23 رقم  شقة  السادس  الطابق 

املغرب  البيضاء  الدار   22122

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

8 شارع  وفي   2222 18 غشت  بأاريخ 

السادس  الطابق  العرو�سي  محمد 

شقة رقم 23 - 22122 الدار البيضاء 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 838522.

599I

MCG

باجب هوسبيطاليتي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
باجب هوسبيطاليتي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

عال9 الفا�سي، العمارة 12، شقة 
رقم 5، سين مراكش 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

129637
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   12
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
باجب   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

هوسبيطاليتي.
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشقق املفروشة....
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
شقة   ،12 العمارة  الفا�سي،  عال9 
رقم 5، سين مراكش 42222 مراكش 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الشركة سو هولدينغ : 922 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
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دومينيك  تدولين  لوفيل  السيدة 
درهم   122 بقيمة  حصة   42  : آن 

للحصة .
 : تنطوان  بيير  بونوا  بواتو  السيد 
42 حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  هولدينغ  سو  الشركة 
نانت   44222 19 باساج سانت إيف 

فرنسا.
دومينيك  تدولين  لوفيل  السيدة 
باساج سانت إيف   19 آن عنوانه)ا) 

44222 نانت فرنسا.
تنطوان  بيير  بونوا  بواتو  السيد 
إيف  سانت  باساج   19 عنوانه)ا) 

44222 نانت فرنسا.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
دومينيك  تدولين  لوفيل  السيدة 
باساج سانت إيف   19 آن عنوانه)ا) 

44222 نانت فرنسا
تنطوان  بيير  بونوا  بواتو  السيد 
إيف  سانت  باساج   19 عنوانه)ا) 

44222 نانت فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   12 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142243.
622I

SOY COM

SOY COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

SOY COM
صبري بوجمعة الطابق االو9 رقم 6 

الدار البيضاء، 22222
الدار البيضاء املغرب

SOY COM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : صبري 
بوجمعة الطابق االو9 رقم 6 زنقة 
12 الدار البيضاء 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.313183

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تقرر حل  19 شتنبر  املؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة   SOY COM

 12.222 رتسمالها  مبلغ  املحدودة 

اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 6 صبري بوجمعة الطابق االو9 رقم 

زنقة 12 الدار البيضاء 22222 الدار 

البيضاء املغرب نتيجة لعدم تحقيق 

الهدف اإلجأماعي.

و عين:

االفاني  فطمة   السيد)ة) 

و عنوانه)ا) تجزئة 24 هكأار سكأور3 

تمارة املغرب   19252 تمارة   22 رقم 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
وفي صبري   2222 شتنبر   19 بأاريخ 

بوجمعة الطابق االو9 رقم 6 زنقة 12 

22222 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842832.

621I

DAMO CONSULTING SARL

ELECTROLOGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

DAMO CONSULTING SARL

 AV PASTEUR 1° ETG N°18 54

 TANGER tanger, tanger، 90000،

tanger MAROC

ELECTROLOGIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي العزيب 

الحاج قدور اقامة البسأان العمارة 

9 رقم 2 - 92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.124557

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 شتنبر   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

)ة) عبد هللا غريبي  تفويت السيد 
اجأماعية من  حصة   322 لعرو�سي 
)ة)  حصة لفائدة السيد   322 تصل 
شتنبر   26 بأاريخ  بولعيش  محمد 

.2222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   27 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 257752.
622I

«ALVEOLE DU MAROC«

«ALVEOLE DU MAROC«
إعالن مأعدد القرارات

«ALVEOLE DU MAROC«
 N°70 LOT OUED EDDAHAB

 1ER ETAGE SIDI SMAIL ،
EL JADIDA ،24000 املغرب

»ALVEOLE DU MAROC» »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجأماعي: رقم 72، 
تجزئة واد الذهاب، الطابق ارو9، 
سيدي اسماعيل - الجديدة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.17777
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ   2222 19 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
نقل   1- على:  املصادقة  تمت  مايلي: 
تجزئة   ،72 رقم  من  الشركة  مقر 
سيدي  ارو9،  الطابق  الذهاب،  واد 
الصناعية،  املنطقة  إلى  اسماعيل 
راسما9  رفع   2- الجديدة.   ،87 رقم 
درهم عن   922.222 الشركة بقيمة 
للشريك  الجاري  الحساب  طريق 

الوحيد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
على  ينص  الذي   :4-5 رقم  بند 
إلى:  الشركة  مقر  نقل   4- مايلي: 
 ،87 رقم  الصناعية،  املنطقة 
زياني....  زكرياء  السيد   5- الجديدة. 
جرهم   122 بقيمة  حصة   12.222

للحصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  بالجديدة  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 29276.

623I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

BCR EXPERTISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JURICO, SARL
-04 زنقة جبل طارق، إقامة جبل 

طارق، الطابق الرابع رقم 9 ، 
92222، طنجة املغرب

BCR EXPERTISE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي املنطقة 

الصناعية كزناية قطعة 582 مكأب 
الطابق ارو9 - 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
128223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   29
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 BCR  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.EXPERTISE
مكأب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املراقبة و املساعدة الأقنية.
املنطقة   : عنوان املقر االجأماعي 
582 مكأب  الصناعية كزناية قطعة 
الطابق ارو9 - 92222 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
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السيدة برادة فأحي الهام : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الهام  فأحي  برادة  السيدة 

اسماعيل  موالي  شارع  عنوانه)ا) 

 -  26 شقة   5 طابق  الخنساء  اقامة 

طنجة 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الهام  فأحي  برادة  السيدة 

اسماعيل  موالي  شارع  عنوانه)ا) 

 -  26 شقة   5 طابق  الخنساء  اقامة 

طنجة 92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   15 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 254792.

624I

مكأب املحاسبة

GROSINFO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكأب املحاسبة

16 زنقة سال السعادة 2 ، 15222، 

الخميسات املغرب

GROSINFO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 152 زنقة 

موالي يوسف - 15222 الخميسات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

29625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GROSINFO
االسأيراد   : غرض الشركة بإيجاز 
-صنع ارسالك والكابالت  والأصدير 

الكهر6ائية.
عنوان املقر االجأماعي : 152 زنقة 
الخميسات   15222  - موالي يوسف 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : الصغير  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الصغير  سعيد  السيد 
 15222 يوسف  موالي  زنقة   154

الخميسات املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الصغير  سعيد  السيد 
 15222 يوسف  موالي  زنقة   154

الخميسات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  بالخميسات  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 375.
625I

 BUREAU D’ETUDE DE GENIE CIVIL ET DE

COORDINATION MAROC

 BUREAU D›ETUDE  
 DE GENIE CIVIL ET DE

COORDINATION MAROC
BGCCM 

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 BUREAU D›ETUDE DE GENIE
 CIVIL ET DE COORDINATION

MAROC
 AVENUE MOULAY ISMAIL 14
 RESIDENCE MOULAY ISMAIL
 3EME ETAGE N° 9 TANGER
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

 BUREAU D›ETUDE DE GENIE ( 

 CIVIL ET DE COORDINATION

MAROC( BGCCM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

موالي اسماعيل 14 اقامة موالي 

اسماعيل الطابق 3 رقم 9 - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

132887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 (  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 BUREAU D’ETUDE DE GENIE

 CIVIL ET DE COORDINATION

.MAROC( BGCCM

مكأب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الهندسة  في  والدراسة  الأنسيق 

املدنية.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

موالي  اقامة   14 اسماعيل  موالي 
 92222  -  9 3 رقم  اسماعيل الطابق 

طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 : السعدي  الحق  عبد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السعدي  الحق  عبد  السيد 

 32222 الحسيمة  عنوانه)ا) 

الحسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السعدي  الحق  عبد  السيد 

 32222 الحسيمة  عنوانه)ا) 

الحسيمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 12683.

626I

مكأب بوقسري يوسف للخدمات االدارية و 

القنصلية

STE PARAMEDICAL MOJA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

مكأب بوقسري يوسف للخدمات 

االدارية و القنصلية

حي اوالد ابراهيم زنقة 9 رقم 24 

الناظور الناظور، 62222، الناظور 

املغرب

STE PARAMEDICAL MOJA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

املرابطين راس املاء الناضور - 

62222 الناضور املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.17853

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 12 تكأو6ر 2222 تم تعيين 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

BENIYSA OMAR كمسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  بالناضور  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 4548.

627I



عدد 5739 - 29 ر6يع ارو9 1444 )26 تكأو6ر 2222)الجريدة الرسمية   19888

CLEVDEEP CONSULTING

AGENCE 139
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CLEVDEEP CONSULTING

عزيب الحاج قدوراقامة الفرج 

)هاجر) 57 الطابق 4 رقم 9 طنجة، 

92222، طنجة املغرب

AGENCE 139 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي منظر 

جميل للشارع رقم 71 رقم 9 ، 

الطابق ارو9 رقم 2 - - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

132883

في  مؤرخ  حر  عقد   بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AGENCE 139

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقارات  وإدارة  وساطة  وتأجير 

الأجارية  وارصو9  واررا�سي 

واالسأيراد والأصدير..

منظر   : االجأماعي  املقر  عنوان 
جميل للشارع رقم 71 رقم 9 ، الطابق 

ارو9 رقم 2 - - 92222 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   522  : السيدة زينب مراد 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 42 السيدة زينب مراد عنوانه)ا) 

شقة   3 شارع حسن بن وزان الدور 

16 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 42 السيدة زينب مراد عنوانه)ا) 

شقة   3 شارع حسن بن وزان الدور 

16 92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 12677.

628I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

SAMTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 BOUKRAA CONSULTATION

JURIDIQUE

حي الفأح ساحة النيل رقم 62 

العيون ، 72222، العيون املغرب

SAMTO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 143 

تجزئة القوات املساعدة - 72222 

العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.25359

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 تكأو6ر   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) اسامة كرواش 

522 حصة اجأماعية من تصل 522 

حصة لفائدة السيد )ة) حسام دينار 

بأاريخ 12 تكأو6ر 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

12 تكأو6ر  االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2222 تحت رقم 3211.

629I

LINADEV INVEST

LINADEV INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

LINADEV INVEST
 RES ALAMIRA AVENU

 YAACOUB AL MANSOUR 3
 EME ETG BUR N 29 GUELIZ,

 Marrakech ، 27182، casablanca
maroc

LINADEV INVEST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 
ارميرة 3 شارع يعقوب املنصور 
الطابق 3 مكأب 29 - 42222 

مراكش املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.128615

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 12 غشت 2222 تم تحويل 
للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
يعقوب  شارع   3 ارميرة  »اقامة  من 
 -  29 مكأب   3 الطابق  املنصور 
»مجمع  إلى  مراكش املغرب»   42222
زوليخة  شارع   212 وركس  غرين 
 -  24 رقم   6 نصري عمارة د الطابق 

27182 الدار البيضاء املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   32 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 139929.
612I

FC PLUS

 NEWTON PHYSICS
LABORATORY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FC PLUS
 BOURGOGNE RUE RAGRAGA

 RES LA CORNICHE APPT
 N°1 RDC IMM 2 ، 20100،

CASABLANCA MAROC
 NEWTON PHYSICS

LABORATORY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي املجمع 

الصناعي سابينو 67، رقم 1 النواصر 
- 22222 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.33363
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
 2222 غشت   28 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
 NEWTON PHYSICS املحدودة 
رتسمالها  مبلغ   LABORATORY
مقرها  وعنوان  درهم   322.222
سابينو  الصناعي  املجمع  اإلجأماعي 
الدار   22222  - النواصر   1 67، رقم 
تزمة   :  9 نتيجة  املغرب  البيضاء 

قطاع.
املجمع  الأصفية ب  و حدد مقر 
الصناعي سابينو 67، رقم 1 النواصر 

- 22222 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  تبريد  سفيان  السيد)ة) 
 42 مكرر بلوك   156 رقم  عنوانه)ا) 
22222 الرشيدية املغرب  حي تمزوج 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842829.
611I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 Sté AUTO ECOLE
 OUISLANE DRIVE

 SAEOD
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC
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 Sté AUTO ECOLE OUISLANE

DRIVE *SAEOD* شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

السفلي، رقم P117، رياض 

العمران، شطر 2، ويسالن - 52282 

مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.56367

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 غشت   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

غزالن  )ة)  السيد  تفويت 

اجأماعية  حصة   1.222 البسبا�سي 

من تصل 1.222 حصة لفائدة السيد 

 26 بأاريخ  البسبا�سي  منأصر  )ة) 

غشت 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

تكأو6ر   26 الأجارية بمكناس بأاريخ 

2222 تحت رقم 3658.

612I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 Sté AUTO ECOLE
*OUISLANE DRIVE *SAEOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 N°42 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،

MEKNES MAROC

 Sté AUTO ECOLE OUISLANE

DRIVE *SAEOD* شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 ،121Pوعنوان مقرها اإلجأماعي رقم

قبو، تجزئة رياض العمران، شطر 

2، ويسالن - 52282 مكناس املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.56367

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 26 غشت 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
رياض  تجزئة  قبو،   ،121Pرقم«
العمران، شطر 2، ويسالن - 52282 
رقم »السفلي،  إلى  املغرب»  مكناس 
 ،2 شطر  العمران،  رياض   ،P117

ويسالن - 52282 مكناس املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   26 الأجارية بمكناس بأاريخ 

2222 تحت رقم 3658.
613I

Preference Management Consulting

LA LIGUE DES SEMS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Preference Management
Consulting

املنطقة الصناعية كزناية رقم 428 
، 92222، طنجة املغرب

LA LIGUE DES SEMS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 21 شارع 
ابن تاشفين زنقة رشيد رضا إقامة 
الشاوية. - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
131111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   23
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 LA  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.LIGUE DES SEMS
غرض الشركة بإيجاز : -الوساطة 

و تسير العقاري.
-الأجارة.

-االتصاالت و اإلعالنات إلشهارية 
و إنجاز الدرسات وتنضيم الحفالت و 

املهرجانات.
-الخدمات..

21 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 
إقامة  تاشفين زنقة رشيد رضا  ابن 

الشاوية. - 92222 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
عبد  السحلي  القاسمي  السيد 
درهم   122 حصة بقيمة   522  : هللا 

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عبد  السحلي  القاسمي  السيد 
هللا عنوانه)ا) زنقة الشفافية اعزيب 

الحاج قدور 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عبد  السحلي  القاسمي  السيد 
هللا عنوانه)ا) زنقة الشفافية اعزيب 

الحاج قدور 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   27 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258117.

614I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

G.A.A.I MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
دياموند، الطابق ارو9 ، مكأب رقم 

3 ، 92222، طنجة املغرب
G.A.A.I MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

فاس ركن ابن طفيل إقامة دياموند 
الطابق ارو9 مكأب رقم 3 بلوك ب - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
131241

 23 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 G.A.A.I : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.MAROC
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
فاس ركن ابن طفيل إقامة دياموند 
الطابق ارو9 مكأب رقم 3 بلوك ب - 

92222 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد تعافر عبد املالك : 1 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 ABM HOLDING : 999 الشركة

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد تعافر عبد املالك عنوانه)ا) 
شارع الجيش امللكي إقامة الفأح ط 3 

شقة 11 93222 تطوان املغرب.
 ABM HOLDING الشركة 
 28 رقم  الوطنية  الطريق  عنوانه)ا) 
رقم  سياحية  إقامة  مرجان  حدائق 
12 الطابق 1 93222 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد تعافر عبد املالك عنوانه)ا) 
شارع الجيش امللكي إقامة الفأح ط 3 

شقة 11 93222 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   25 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 11225.

615I
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KAMA SERVICE

PETRO ARJA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة تميرة سيدي بنور 

، 24352، سيدي بنور املغرب
PETRO ARJA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 
السفلي موضوع الرسم العقاري 

44/14846 بني تسيريس العونات - 
24355 سيدي بنور املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.3321
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 تكأو6ر   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) السعدية غزالن 
تصل  من  اجأماعية  حصة   522
جواد  )ة)  حصة لفائدة السيد   522

الشهوبي بأاريخ 25 تكأو6ر 2222.
اركان  حفيظ  )ة)  السيد  تفويت 
تصل  من  اجأماعية  حصة   252
جواد  )ة)  حصة لفائدة السيد   522

الشهوبي بأاريخ 25 تكأو6ر 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 12 بأاريخ  بنور  بسيدي  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 194.
616I

KAMA SERVICE

PETRO ARJA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة تميرة سيدي بنور 

، 24352، سيدي بنور املغرب
PETRO ARJA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 
السفلي موضوع الرسم العقاري 
44/14846 بني تسيريس العونات 
سيدي بنور - 24355 سيدي بنور 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.3321

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 25 تكأو6ر 2222 تم تعيين 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

الشهوبي جواد كمسير وحيد

تبعا لقبو9 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  بنور  بسيدي  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 194.

617I

MCG

مير أي بامليي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi &

 Av. M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

مير تي بامليي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

شارع  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 

عال9 الفا�سي، العمارة 12، شقة رقم 

5، سين - 42222 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.122877

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 شتنبر   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تندري  برونو  )ة)  السيد  تفويت 

حصة   82 كويدادين  موريس 

حصة   122 تصل  من  اجأماعية 

لفائدة السيد )ة) كاميل شركة مدنية 

بأاريخ 14 شتنبر 2222.
تندري  برونو  )ة)  السيد  تفويت 

حصة   22 كويدادين  موريس 

حصة   122 تصل  من  اجأماعية 

ويليام بيرو بأاريخ  )ة)  لفائدة السيد 

14 شتنبر 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   12 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142284.
618I

MAFACO

الشركة الصناعية لبوليو
شركة املساهمة

مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

Société Industrielle de Beaulieu
 Boulevard Ahl Loghlam Sidi

 Moumen، 20250، Casablanca
Maroc

الشركة الصناعية لبوليو »شركة 
املساهمة»

وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 
تهل الغالم - سيدي مومن - - الدار 

البيضاء املغرب.
»مالءمة النظام ارسا�سي للشركة»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

7.169 الدار البيضاء.
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 29 يونيو 2222
ارسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
رقم  للشركة مع مقأضيات القانون: 
املعد9 واملأمم للقانون رقم   19-20

95-17 املأعلق بشركات املساهمة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842396.
619I

STE FIDU WHITE

FRIEND TRANS 3
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

STE FIDU WHITE
 RESI SABRINE BLOC F ETAGE 1
 APPART 1-TAOURIRT ، 65800،

TAOURIRT MAROC
FRIEND TRANS 3 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي : زنقة 
د رقم 461 حي امللعب - 65822 

تاوريرت املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.1241

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تقرر حل  22 شتنبر  املؤرخ في 

ذات  شركة   FRIEND TRANS  3

رتسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

اإلجأماعي زنقة د رقم 461 حي امللعب 

نتيجة  املغرب  تاوريرت   65822  -

لعدم تحقيق الهدف االجأماعي.

و عين:

و  مومن  العزيز  عبد  السيد)ة) 

عنوانه)ا) دوار اوالد محمد بني وكيل 

65822 تاوريرت املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

زنقة  وفي   2222 شتنبر   22 بأاريخ 

 65822  - امللعب  حي   461 رقم  د 

تاوريرت املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بأاوريرت بأاريخ 25 تكأو6ر 

2222 تحت رقم 438/2222.

622I

RAHHALI CONSEIL

LIMA MEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

RAHHALI CONSEIL

 lot al azzouzia marrakech 1482

، 40000، Marrakech Maroc

LIMA MEDIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

يعقوب املريني، عمارة تاشفين 

الطابق الثاني الشقة رقم 49، 

جيليز، مراكش - 42222 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.117793

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 غشت   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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الرحمان  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجأماعية  حصة   822 مخأاري 
السيد  لفائدة  حصة   1.222 تصل 
)ة) نور الدين بازين بأاريخ 28 غشت 

.2222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
تكأو6ر   26 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142133.
621I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

 GROUPE AAFER
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
دياموند، الطابق ارو9 ، مكأب رقم 

3 ، 92222، طنجة املغرب
 GROUPE AAFER IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

فاس ركن ابن طفيل إقامة دياموند 
الطابق ارو9 مكأب رقم 3 بلوك ب - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

131239
 23 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GROUPE AAFER IMMOBILIER
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
فاس ركن ابن طفيل إقامة دياموند 
الطابق ارو9 مكأب رقم 3 بلوك ب - 

92222 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 ABM HOLDING : 999 الشركة

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد تعافر عبد املالك : 1 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 ABM HOLDING الشركة 

 28 الوطنية  الطريق  عنوانه)ا) 

،حدائق مرجان،اقامة سياحية رقم 

تطوان   93222 ارو9  الطابق   12

املغرب.

السيد تعافر عبد املالك عنوانه)ا) 

شارع الجيش امللكي إقامة الفأح ط 3 

شقة 11 93222 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد تعافر عبد املالك عنوانه)ا) 

شارع الجيش امللكي إقامة الفأح ط 3 

شقة 11 93222 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   25 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 11219.

622I

RAHHALI CONSEIL

LIMA MEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

RAHHALI CONSEIL

 lot al azzouzia marrakech 1482

، 40000، Marrakech Maroc

LIMA MEDIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجأماعي شارع 

يعقوب املريني، عمارة تاشفين، 

الطابق الثاني الشقة رقم 49، جليز، 

مراكش - 42222 مراكش .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.117793

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 28 غشت 2222 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   26 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142133.

623I

RAHHALI CONSEIL

LIMA MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

RAHHALI CONSEIL

 lot al azzouzia marrakech 1482

، 40000، Marrakech Maroc

LIMA MEDIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

يعقوب املريني، عمارة تاشفين، 

الطابق الثاني الشقة رقم 49، جليز، 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.117793

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 28 غشت 2222 تم تحويل 

للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

عمارة  املريني،  يعقوب  »شارع  من 

الشقة رقم  الثاني  الطابق  تاشفين، 

49، جليز، مراكش - 42222 مراكش 

عمارة  السالم  »دار  إلى  املغرب» 

 ،12 الطابق الثاني الشقة رقم   ،37

مراكش   42222  - مراكش  سعادة، 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   26 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142133.

624I

fiducaire service ouidan

 SCIENCES MED SCHOOLS
PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fiducaire service ouidan

 hamama route de tanger

 residence bahri 1 er etage N3

 TETOUAN ، 93000، TETOUAN

MAROC

 SCIENCES MED SCHOOLS

PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

الشاوية شارع يوسف ابن تاشفين 

شارع رشيد ر�سى الطابق 4 رقم 21 

طنجة 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

129673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   28

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 SCIENCES MED SCHOOLS

.PRIVE

الأعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

في مرحلة ما قبل املدرسة واالبأدائي 

والثانوي والعالي في مرحلة الكلية

تنظيم املخيمات الصيفية

الأطوير العقاري..

اقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

تاشفين  ابن  يوسف  شارع  الشاوية 
 21 رقم   4 شارع رشيد ر�سى الطابق 

طنجة 92222 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
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السيد يوسف بلقات : 952 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 52  : الدردابي  سميرة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بلقات  يوسف  السيد 

او6را  اقامة  امللكي  الجيش  شارع 

تطوان   93222  8 رقم   2 الطابق 

املغرب.

السيدة سميرة الدردابي عنوانه)ا) 

او6را  اقامة  امللكي  الجيش  شارع 

تطوان   93222  8 رقم   2 الطابق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بلقات  يوسف  السيد 

او6را  اقامة  امللكي  الجيش  شارع 

تطوان   93222 رقم8   2 الطابق 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   12 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 256466.

625I

RAHHALI CONSEIL

LIMA MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

RAHHALI CONSEIL

 lot al azzouzia marrakech 1482

، 40000، Marrakech Maroc

LIMA MEDIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دار السالم 

عمارة 37، الطابق الثاني الشقة 

رقم 12، سعادة، مراكش - 42222 

مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.117793

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تم تعيين  28 غشت  املؤرخ في 
بازين  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

نور الدين كمسير آخر
تبعا لقبو9 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   26 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142133.

626I

اعالنات الشركات

TTS-TRAM
إعالن مأعدد القرارات

اعالنات الشركات
املغرب ، 82222، اكادير املغرب

TTS-TRAM »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 
يوسف ابن تاشفين رقم 5 ،الطابق 

الثاني رقم 3 - 92222 طنجة 
املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: -.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 12 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الدرهم،  دحمان  السادة  -تعيين 
بو6كر الدرهم، رشيد تمغار، وشفيق 
حمو الطاهرة كمسيرين للشركة ملدة 

غير محددة؛ 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

-الأوقيع االجأماعي؛
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
معاينة تفويت 522 حصة اجأماعية 
 CARRIERE SUD« من طرف شركة 
 «I&M HOLDING«؛ »لفائدة   TT

شركة
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
معاينة تفويت 522 حصة اجأماعية 
 HOLDING« شركة  طرف  من 
شركة  »لفائدة   DERHEM

.«HOLDER«

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
ما9  لرتس  الجديد  الأوزيع  -معاينة 

الشركة؛
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
النظام  من  و7   6 البنود  -تعديل 

ارسا�سي للشركة؛
بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

-تحيين النظام ارسا�سي للشركة؛
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 12554.
627I

fiducaire service ouidan

 PERFORMANCE QUALITY
PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fiducaire service ouidan
 hamama route de tanger

 residence bahri 1 er etage N3
 TETOUAN ، 93000، TETOUAN

MAROC
 PERFORMANCE QUALITY
PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

الشاوية شارع يوسف ابن تاشفين 
شارع رشيد ر�سى الطابق 4 رقم 21 

طنجة 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

129671
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   28
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 PERFORMANCE QUALITY

. PRIVE
تنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

دعم الأدريس.

وتنشطة  خدمات  على  الأدريب 
العلمية  والبحوث   ، الأدريس 

والأعليمية والدراسات اإلستراتيجي
نصائح تر6وية..

اقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
تاشفين  ابن  يوسف  شارع  الشاوية 
 21 رقم   4 شارع رشيد ر�سى الطابق 

طنجة 92222 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد يوسف بلقات : 952 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 52  : الدردابي  سميرة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بلقات  يوسف  السيد 
او6را  اقامة  امللكي  الجيش  شارع 
تطوان   93222  8 رقم   2 الطابق 

املغرب.
السيدة سميرة الدردابي عنوانه)ا) 
او6را  اقامة  امللكي  الجيش  شارع 
تطوان   93222  8 رقم   2 الطابق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بلقات  يوسف  السيد 
او6را  اقامة  امللكي  الجيش  شارع 
تطوان   93222 رقم8   2 الطابق 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   12 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 256465.
628I

MULTIGEST CONSULTING

INFONEXT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

MULTIGEST CONSULTING
88 زنقة الحبوب وادي زم ، 25352، 

وادي زم املغرب
INFONEXT شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 33 

الزنقة 24 املصلى القديمة - 25352 

وادي زم املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.917

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

2222 تقرر حل  28 شتنبر  املؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة   INFONEXT

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 

 24 الزنقة   33 مقرها اإلجأماعي رقم 

وادي زم   25352  - القديمة  املصلى 

املغرب نتيجة لعدم العمل.

و عين:

و  حمزة  علواني  السيد)ة) 

وادي زم   25352 وادي زم  عنوانه)ا) 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

 33 وفي رقم   2222 شتنبر   28 بأاريخ 

 25352 24 املصلى القديمة -  الزنقة 

وادي زم املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بوادي زم بأاريخ 27 تكأو6ر 

2222 تحت رقم 96/2222.

629I

FS

F.E.T.G
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FS

رقم 27 زنقلة عال9 بن عبد هللا ، 

52222، الرشيدية املغرب

F.E.T.G شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 24 

زنقة محمد الزرقطوني - 52222 

الرشيدية املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.2973

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تم تعيين  15 يوليوز  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

مهريش اسماعيل كمسير آخر

تبعا لقبو9 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  بالرشيدية  االبأدائية 

يوليوز 2222 تحت رقم 735.

632I

STE CABINET BASIC COMPTA SARL AU

 STE DEROUICHE TRANS
EXPRESS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CABINET BASIC COMPTA

SARL AU

 RUE IMAM GHAZALI IMM

 HAMMOUTI 2 ETAGE APP 3 ،

60000، OUJDA MAROC

 STE DEROUICHE TRANS

EXPRESS SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 57 شارع 

الدرفوفي إقامة الدوحي الطابق 1 

الشقة رقم2 - 62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

42243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   26

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 DEROUICHE TRANS EXPRESS

.SARL AU

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

57 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

 1 الطابق  الدوحي  إقامة  الدرفوفي 

الشقة رقم2 - 62222 وجدة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : درويش  منصور  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد منصور درويش عنوانه)ا) 

 18 رقم  معزوزة  درب  الرياض  زنقة 

62222 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد منصور درويش عنوانه)ا) 

 18 رقم  معزوزة  درب  الرياض  زنقة 

62222 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   27 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2222 تحت رقم 1553.

631I

TOUBKAL INVEST

SARAYA MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TOUBKAL INVEST

 CENTRE D›AFFAIRE TOUBKAL

 1ER ETG APPT N° 6 RUE

 KHALID BEN OUALID GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

SARAYA MARRAKECH شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي طريق 

مسلم اقامة بوكار الطابق 3 شقة 14 

باب دكالة - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

122527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يناير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SARAYA MARRAKECH

مقهى-   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم.

طريق   : االجأماعي  املقر  عنوان 

مسلم اقامة بوكار الطابق 3 شقة 14 

باب دكالة - 42222 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

السيدة سالمة حمد علي بوهليبة 

 122 1.222 حصة بقيمة   : الفال�سي 

درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سالمة حمد علي بوهليبة 

االمارات العر6ية  الفال�سي عنوانه)ا) 

االمارات  االمارات   99247 املأحدة 

العر6ية املأحدة.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بلحسن  سعيد  السيد 

االمارات  ظبي  ابو  زايد  بن  محمج 

ظبي  ابو   99247 املأحدة  العر6ية 

االمارات العر6ية املأحدة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 132626.

632I
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Kamal Gest

فيو ايمو

VIEW IMO 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Kamal Gest
 Zohor 01 n 84 dB al izdihar rdc
 mag n 02 marrakech ، 40000،

Marrakech Maroc
فيو ايمو view imo شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي الحي 

الصناعي شارع 46 اقامة ج شقة 
رقم 25 مراكش - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
59567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2213 نونبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
فيو   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.view imo ايمو
سانديك   : غرض الشركة بإيجاز 
اشغا9  مقاو9   - عقارات  مسير   -

مأعددة او البناء.
الحي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الصناعي شارع 46 اقامة ج شقة رقم 
25 مراكش - 42222 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
جلون  بن  سعيد  محمد  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222  :

للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

جلون  بن  سعيد  محمد  السيد 
 18 ج  الفردوس  اقامة  عنوانه)ا) 
 42222 الولفة   19 238 شقة  عمارة 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
جلون  بن  سعيد  محمد  السيد 
 18 ج  الفردوس  اقامة  عنوانه)ا) 
 42222 الولفة   19 238 شقة  عمارة 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   15 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2213 تحت رقم 64234.

633I

EG CONSULTING

GESTION BSP
إعالن مأعدد القرارات

EG CONSULTING
265 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
92 ، 22252، الدار البيضاء املغرب

GESTION BSP »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجأماعي: 96 شارع 

تنفا الطابق 9 رقم 91 - - الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.498681
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 22 شتنبر 2222
تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تحويل مقر الشركة.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 
إدماج   : عن طريق  درهم»   52.222«

احأياطي تو تر6اح في رتس املا9
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النضام ارسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
شارع   187  : للشركة  الرئي�سي  املقر 
عبد املومن الطابق 6 عمارة 2 رقم 6 

الدار البيضاء
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
للشريك  النقدية  املساهمة  تبلغ 

الوحيد ’’122.222 درهم’’
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 122.222’’ الشركة  رتسما9  يبلغ 
سهم   1.222 إلى  مقسمة  درهم’’ 
بقيمة ’’122 درهم’’ للسهم مكأتبة و 

مدفوعة بالكامل.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 841122.
634I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

AJRAME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
AJRAME شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

موالي اسماعيل العمارة 6 شقة 9 - 
52222 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.46363
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تقرر حل  32 شتنبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 12.222 رتسمالها  مبلغ   AJRAME
درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 
 -  9 6 شقة  موالي اسماعيل العمارة 
 :  9 نتيجة  املغرب  مكناس   52222

عدم تحقيق تهداف الشركة
على  الحصو9  من  الأمكن  عدم 

الز6ناء 
إمكانيات مالية جد محدودة.

اقامة  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

 -  9 6 شقة  موالي اسماعيل العمارة 
52222 مكناس املغرب. 

و عين:
و  تجرمون  سعيد  السيد)ة) 
بن  السالم  عبد  زنقة   1 عنوانه)ا) 
ع  م  ب  املحار6ين  قدماء  املخأار 
)ة)  52212 مكناس املغرب كمصفي 

للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   13 الأجارية بمكناس بأاريخ 

2222 تحت رقم 963.

635I

ANAMAR FIDUCIAIRE

FORANORD فورانور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 AVENUE MED V IMMEUBLE
 HDDA 1 ERE ETAGE ، 45800،

TINGHIR maroc
فورانور FORANORD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز 

اميضر جماعة اميضر 45822 تنغير 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
4297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   13
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : فورانور 

.FORANORD
غرض الشركة بإيجاز : حفر االبار 

و االشغا9 املخألفة للبناء .
مركز   : االجأماعي  املقر  عنوان 
اميضر جماعة اميضر 45822 تنغير 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : بويكر  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بويكر عنوانه)ا) حي 
املغرب العربي رقم 24 الشقة 2 بلوك 

س 45862 تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بويكر عنوانه)ا) حي 
املغرب العربي رقم 24 الشقة 2 بلوك 

س 45862 تمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   23 بأاريخ  بتنغير  االبأدائية 

2222 تحت رقم 361.
636I

FIDUCIAIRE AL JOZORE

LA VERRIERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما9 الشركة

FIDUCIAIRE AL JOZORE
 IMM 32 APPT5 GH20E LES
 PORTES DE MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
LA VERRIERE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 129 شارع 
4 حي موالي رشيد 2. 129 شارع 4 
حي موالي رشيد 2. الدار البيضاء - 

22452 الدار البيضاء املغرب.
رفع رتسما9 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.198819

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم رفع   2212 تكأو6ر   18 املؤرخ في 
رتسما9 الشركة بمبلغ قدره »92.222 
إلى  درهم»   12.222« تي من  درهم» 
»122.222 درهم» عن طريق : تقديم 

حصص نقدية تو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تبريل 2212 تحت رقم 496.727.
637I

bawadir consulting

INVERTIALIS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

bawadir consulting
شارع م يوسف زنقة ميموزا إقامة 
نجم 4 طابق 2 ، 92222، طنجة 

املغرب
INVERTIALIS SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 12 زنقة 
خالد إبن الوليد ط 3 رقم 8 طنجة - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
131185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.INVERTIALIS SARL AU
نشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

القباضة اإلستأمار و املساهمات 
الدراسات و اإلستشارات

الأفويض  عقود  إستأغال9   
العامة و الخاصة

اإلنعاش و البناء تسيير آملشاريع و 
تتبع املنشآت.

زنقة   12  : عنوان املقر االجأماعي 
خالد إبن الوليد ط 3 رقم 8 طنجة - 

92222 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
1.222 حصة   : السيد علج تهامي 

بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  تهامي  علج  السيد 
الدوحة  142رقم9  66شارع  منطقة 

12222 الدوحة قطر.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  تهامي  علج  السيد 
الدوحة  142رقم9  66شارع  منطقة 

12229 الدوحة قطر
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   12 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258188.

638I

transparence fiscale

LUNA FOX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

transparence fiscale
 bis av med slaoui ، 30000، 38

fes maroc
LUNA FOX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 27 
شارع الخليل زنقة الوفاء طريق 
صفرو - 32222 فاس املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.65755

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
2222 تقرر حل  28 شتنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ   LUNA FOX الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 
شارع   27 رقم  اإلجأماعي  مقرها 
صفرو  طريق  الوفاء  زنقة  الخليل 
 :  9 نتيجة  املغرب  فاس   32222  -

الأوقف النهائي.
 21 و حدد مقر الأصفية ب زنقة 
رقم 15 حي واد فاس تغات - 32222 

فاس املغرب. 
و عين:

و  بوكعبة  زهور  السيد)ة) 
حي واد   15 رقم   21 زنقة  عنوانه)ا) 
املغرب  فاس   32222 تغات  فاس 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   12 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 5393.
639I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

 STE NICO POUCHES
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة
 ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui
SARL

 14BIS,AVENUE MOHAMED V ،
32000، AL HOCEIMA MAROC
 STE NICO POUCHES MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي ارو9 
بني بوعياش - 32222 الحسيمة 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
3871
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NICO POUCHES MAROC

غرض الشركة بإيجاز : الأصدير و 

الأوريد الأجاري 

الأجارة اإللكترونية .

عنوان املقر االجأماعي : حي ارو9 

الحسيمة   32222  - بوعياش  بني 

املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : بورخة  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

 1222  : بورخة  محمد  السيد 

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بورخة  محمد  السيد 

 32222 بوعياش  بني  النكور  حوض 

الحسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بورخة  محمد  السيد 

 32222 بوعياش  بني  النكور  حوض 

الحسيمة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بأاريخ  بالحسيمة  االبأدائية 

رقم -.

642I

CHAOUER CONSEIL

JALAL DECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHAOUER CONSEIL
 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II N°11 ، 90000، TANGER
MAROC

JALAL DECO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
موالي إسماعيل 14 إقامة موالي 

إسماعيل الطابق 3 رقم 9 - 92222 
طنجة اململكة املغر6ية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
131225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 JALAL  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

.DECO
غرض الشركة بإيجاز : االتجار في 

ارثاث والأجهيزات املنزلية.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
موالي  إقامة   14 إسماعيل  موالي 
 92222  -  9 3 رقم  إسماعيل الطابق 

طنجة اململكة املغر6ية.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيدة الكموز دنيا : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : السيد برادة جال9 الدين 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الكموز دنيا عنوانه)ا) حي 
الجيراري 2 زنقة 84 ت رقم 18 92222 

طنجة اململكة املغر6ية.

الدين  جال9  برادة  السيد 
عنوانه)ا) زنقة بنعليم رقم 1 92222 

طنجة اململكة املغر6ية.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الكموز دنيا عنوانه)ا) حي 
الجيراري 2 زنقة 84 ت رقم 18 92222 

طنجة اململكة املغر6ية

الدين  جال9  برادة  السيد 
عنوانه)ا) زنقة بنعليم رقم 1 92222 

طنجة اململكة املغر6ية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   25 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258232.

641I

CHAOUER CONSEIL

HD REALISATIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAOUER CONSEIL

 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II N°11 ، 90000، TANGER

MAROC

HD REALISATIONS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

موالي إسماعيل 14 إقامة موالي 

إسماعيل الطابق 3 رقم 9 - 92222 

طنجة اململكة املغر6ية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

132995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   19

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 HD  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.REALISATIONS
تشغا9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املخألفة.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
موالي  إقامة   14 إسماعيل  موالي 
 92222  -  9 3 رقم  إسماعيل الطابق 

طنجة اململكة املغر6ية.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد الدوهو عبد العالي : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العالي  عبد  الدوهو  السيد 
 32 رقم   5 شارع زايو زنقة  عنوانه)ا) 
اململكة  تطوان   93222  1 ش   2 ط 

املغر6ية.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العالي  عبد  الدوهو  السيد 
 32 رقم   5 شارع زايو زنقة  عنوانه)ا) 
اململكة  تطوان   93222  1 ش   2 ط 

املغر6ية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   24 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258221.
642I

OUR EXPERT

MC DECO TEKNIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
MC DECO TEKNIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 7 
تجزئة 399 الحي الصناعي املسار 
مراكش 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
129693

 24 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 تكأو6ر 
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 MC  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. DECO TEKNIC
تعما9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء
 تعما9 الديكور

.
 7 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
املسار  الصناعي  الحي   399 تجزئة 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   352  : منير  لركو  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .
باتريك  اركانجليس  دو  السيد 
فيليب : 352 حصة بقيمة 122 درهم 

للحصة .
السيد ثيبود إدموند ريموند ليون 
122 درهم  322 حصة بقيمة  رو6ن : 

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  منير  لركو  السيد 
حي ي   75 مجموعة عمر الشنة رقم 

ب ت 42222 مراكش املغرب.
باتريك  اركانجليس  دو  السيد 
بالدي  نجد  اقامة  عنوانه)ا)  فيليب 
 13 الشقة  مبروكة  تجزئة   1 عمارة 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
السيد ثيبود إدموند ريموند ليون 
شارع جو9 فيري   6 رو6ن عنوانه)ا) 
فرنسا  مار�سي  المبيسك   13412

13222 مار�سي فرنسا.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  منير  لركو  السيد 
حي ي   75 مجموعة عمر الشنة رقم 

ب ت 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   13 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142298.
643I

CABINET OBILAT

 CONSULTING EN
 PHARMACOVIGILANCE ET
EN PHARMACIE CLINIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET OBILAT
23 زنقة كارنوط ، 92222، طنجة 

املغرب
 CONSULTING EN

 PHARMACOVIGILANCE ET
 EN PHARMACIE CLINIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي 7 ت مجمع 

لوتينورد مبنى 7 الطابق الثاني 
رقم138 - 92222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.72445
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر حل   2222 تبريل   11 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 CONSULTING الوحيد  الشريك 
 EN PHARMACOVIGILANCE
 ET EN PHARMACIE CLINIQUE
مبلغ رتسمالها 12.222 درهم وعنوان 
مقرها اإلجأماعي 7 ت مجمع لوتينورد 
 - رقم138  الثاني  الطابق   7 مبنى 
 :  9 نتيجة  املغرب  طنجة   92222
تن  إلى  يشير  الذي  الوحيد  املساهم 
الشركة لم تنفذ تي عملية منذ عام 

2217 يقرر الحل املبكر للشركة..
و حدد مقر الأصفية ب 7 ت مجمع 
الثاني  الطابق   7 مبنى  لوتينورد 

رقم138 - 92222 طنجة املغرب. 

و عين:

الصقلي السعدية   السيد)ة) 
فيال  سطات  زنقة  عنوانه)ا)  و   

 92222 الكبير  الجبل  السعدية 

طنجة املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود تبليغ  محل  و   املخابرة 

 و الوثائق املأعلقة بالأصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تبريل   18 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 253457.

644I

comptacontrole

ZIATEN ALUMINIUM
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

comptacontrole

مركز االعما9 كاسطيا, شارع عبد 

الرحمان اليوسفي الطابق الثاني 
رقم 11 و 12 ، 92222، طنجة 

املغرب

 ZIATEN ALUMINIUM SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي الجيراري 1 

شارع 12 رقم 28 بني مكادة - 92222 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.48887

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2222 شتنبر   26 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 ZIATEN الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ   ALUMINIUM SARL AU
وعنوان  درهم   12.222 رتسمالها 

شارع   1 الجيراري  اإلجأماعي  مقرها 
12 رقم 28 بني مكادة - 92222 طنجة 

لم تحقق الشركة   : املغرب نتيجة 9 

لالهداف التي تاسست من اجلها.

و حدد مقر الأصفية ب الجيراري 
 - مكادة  بني   28 رقم   12 شارع   1

92222 طنجة املغرب. 

و عين:

مصباحي  محمد  السيد)ة) 
رقم   7 زنقة  البويار  حي  وعنوانه)ا) 

طنجة املغرب   92222 بن ديبان   31

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املأعلقة بالأصفية : الجيراري 

1 شارع 12 رقم 28 بني مكادة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   12 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 11269.

645I

فيدانفور

PNEUMATIQUE DOUBAJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
فيدانفور

96 شارع الحرية توالد تايمة ، 

83352، تارودانت املغرب

PNEUMATIQUE DOUBAJ شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 

معلمي رقم 352 شارع محمد 

السادس بلوك ب حي لحرش - 

86152 تيت ملو9 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

27289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 غشت   25

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PNEUMATIQUE DOUBAJ
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تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

صيانة وإصالح  العجالت واإلطارات. 

ومعدات  مواد  جميع  وتسويق 

واسترداد  و6يع  شراء  السيارات. 

وتأجير وتوزيع جميع املواد وقطع غيار 

وإصالح  وتجميع  تركيب  السيارات. 

ارجهزة  جميع  واسأيراد  وصيانة 

السيارات.  ومعدات  امليكانيكية 

وتصدير.  اسأيراد  مخألفة.  تشغا9 

تجارة.

 : املقر االجأماعي   .3

شارع محمد   352 عمارة معلمي رقم 

تيت  لحرش  حي  ب  بلوك  السادس 

ملو9.
 : رتسما9 الشركة   .4

122.222 درهــم.

من  سنة ابأداء   99 املدة:   .5

تاريخ التسجيل بالسجل الأجاري.

الشركة،  يسير  التسيير:   .6

والهبطي  جموع،  دباج  السيدان 

يوسف ملدة غير محدودة. 

وزع  الحصص:  توزيع   .7
حصة   1222 على  الشركة  رتسما9 

الهبطي  السيد  122درهم،  فئة  من 

دباج  السيد  حصة،   522 يوسف 

جموع 522 حصة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   27/12/2222 بأاريخ  بإنزكان 
رقم 1971..

عمارة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

محمد  شارع   352 رقم  معلمي 

 - لحرش  حي  ب  بلوك  السادس 

86152 تيت ملو9 املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   522  : السيد دباج جموع 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : يوسف  الهبطي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  السيد دباج جموع عنوانه)ا) 
الرطيم توالد تايمة 83352 تارودانت 

املغرب.
السيد الهبطي يوسف عنوانه)ا) 
 15422 تيفلت  االقأصادي  الحي 

تيفلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيد دباج جموع عنوانه)ا) 
الرطيم توالد تايمة 83352 تارودانت 

املغرب
السيد الهبطي يوسف عنوانه)ا) 
 15422 تيفلت  االقأصادي  الحي 

تيفلت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   27 االبأدائية بانزكان بأاريخ 

2222 تحت رقم 1971.
646I

اءتمانية عبد الرحيم

HADRANE DE SERVICES
إعالن مأعدد القرارات

اءتمانية عبد الرحيم
زنقة تبو العالء املعري حي الوحدة 
رقم 9 ، 15222، الخميسات املغرب
HADRANE DE SERVICES »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: الرقم 
22 زنقة واد ملوية تجزئة اإلدريسية 
الخميسات - 15222 الخميسات 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.27741

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 31 غشت 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 
الشركة  حصص  جميع  بيع  مايلي: 
السيد  طرف  من  حصة)   122(
السيدة  لفائدة  اسماعيل  حضران 

حضران سميرة 
على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
حضران  السيد  إسأقالة  مايلي: 

اسماعيل بصفأه مسير الشركة

على  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 

مايلي: تعيين السيدة حضران سميرة 

كمسيرة للشركة

على  ينص  الذي   :24 رقم  قرار 

مايلي: تغيير النشاط املنهي للشركة

على  ينص  الذي   :25 رقم  قرار 

اإلسا�سي  النظام  تحيين  مايلي: 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

على  ينص  الذي   :22 رقم  بند 

كراء  املنهي،  النشاط  تغيير  مايلي: 

تحويل  بمكأب  وتعويضه  السيارات 

ارموا9

على  ينص  الذي   :26 رقم  بند 

مايلي: إعادة توزيع حصص ورتسما9 

الشركة

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

مايلي: تعيين السيدة حضران سميرة 

كمسيرة للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  بالخميسات  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 374.

647I

GENERAL DE COMPTABILITE

EL AAHD CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

GENERAL DE COMPTABILITE

شارع محمد اديوري مكاتب زالغ 

الطابق الأاني الرقم 5 فاس ، 

32222، فاس املغرب

EL AAHD CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مأجر2 
رقم 58 شارع بوجدورسيدي 

ابراهيم - 32222 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.68897

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 غشت   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) فاطمة بلقا�سي 

تصل  من  اجأماعية  حصة   522

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.222

غشت   16 بأاريخ  اشعيبي  سعيد 

.2222

يوسف شركي  )ة)  تفويت السيد 

تصل  من  اجأماعية  حصة   522

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.222

غشت   16 بأاريخ  اشعيبي  سعيد 

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتنبر   14 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 3783.

648I

GENERAL DE COMPTABILITE

EL.AAHD CASH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

GENERAL DE COMPTABILITE

شارع محمد اديوري مكاتب زالغ 

الطابق الأاني الرقم 5 فاس ، 

32222، فاس املغرب

EL.AAHD CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مأجر2 

رقم 58 شارع بوجدورسيدي 

ابراهيم فاس . - 32222 فاس 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.68897

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تم تعيين  16 غشت  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

اشعيبي سعيد كمسير وحيد

تبعا لقبو9 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   14 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 3783.

649I
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CANOCAF SARL

B&S PEPINIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC
B&S PEPINIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

السعادة شارع 119 سلوان - 62722 
الناظور املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
24727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   19
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 B&S  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PEPINIERE
 /1  : بإيجاز  الشركة  غرض 
 /3 الزراعة   /2 نباتي  اسأغال9 

العقارات .
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
السعادة شارع 119 سلوان - 62722 

الناظور املغرب .
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 522  : ابراهيم  الهبري  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : سليمان  الهاشمي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ابراهيم  الهبري  السيد 
حي املطار تجزئة اوندا قبالة محكمة 
االسأئناف 62222 الناظور املغرب .

سليمان  الهاشمي  السيد 

حي املطار شارع زنقة بوفي  عنوانه)ا) 

62222 الناظور املغرب .

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ابراهيم  الهبري  السيد 

املكمة  الطفولة  اوندا  املطار  حي 

االبأدائية 62222 الناظور املغرب 

سليمان  الهاشمي  السيد 

بوفيه  شارع  املطار  حي  عنوانه)ا) 

62222 الناظور املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور بأاريخ 29 شتنبر 

2222 تحت رقم 4482.

652I

STE GEF GESTION SARL AU

 STE ALIBALA SARL « 

 « LALLA MIMOUNA

EXPLOITATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE GEF GESTION SARL AU

 MAROUANE 5 ISSIL AVENUE

 ALLAL FASSI 1ER ETAGE N°

 2 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 STE ALIBALA SARL « LALLA « 

 MIMOUNA EXPLOITATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي سيدي 

مومن درب جديد رقم 49 املدينة - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

128797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 «  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 STE ALIBALA SARL « LALLA

. MIMOUNA EXPLOITATION

غرض الشركة بإيجاز : مشغل دار 

الضيافة و الرياض.

سيدي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - املدينة   49 مومن درب جديد رقم 

42222 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   522  : ازاب  االن  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 : السيد طانابالسانكم سيفاباالن 

522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد االن ازاب عنوانه)ا) اقامة 

شارع مقاومة   3 حنان بلوك د شقة 

YBT 42222 مراكش املغرب.

سيفاباالن  طانابالسانكم  السيد 

اكدا9  بارك  ادين  اقامة  عنوانه)ا) 

 42222  56 شقة  اوريكا  طريق 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد االن ازاب عنوانه)ا) اقامة 

شارع مقاومة   3 حنان بلوك د شقة 

YBT 42222 مراكش املغرب

سيفاباالن  طانابالسانكم  السيد 

اكدا9  بارك  ادين  اقامة  عنوانه)ا) 

 42222  56 شقة  اوريكا  طريق 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 139264.

651I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

ALBONIAN SAHARA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،

72222، السمارة املغرب

 ALBONIAN SAHARA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي الفأح 

زنقة الوالدية رقم 27 مكرر السمارة 

- 72222 السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

2771

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   15

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. ALBONIAN SAHARA SARL

اعما9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واشغا9 مخألفة .

عنوان املقر االجأماعي : حي الفأح 

زنقة الوالدية رقم 27 مكرر السمارة 

- 72222 السمارة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 : السيد موالي ابراهيم الشريف 

522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة

السيدة اللة مانة الشريف : 167 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 : الشريف  فاطمأو  اللة  السيدة 

167 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

السيدة اللة سعاد الشريف : 166 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
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والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الشريف  ابراهيم  والي  السيد 
 27 رقم  الوالدية  زنقة  عنوانه)ا) 

السمارة 72222 السمارة املغرب.
الشريف  مانة  اللة  السيدة 
 27 رقم  الوالدية  زنقة  عنوانه)ا) 

السمارة 72222 السمارة املغرب.
الشريف  فاطمأو  اللة  السيدة 
رقم  الوالدية  زنقة  عنوانه)ا) 
89السمارة 72222 السمارة املغرب.

الشريف  سعاد  اللة  السيدة 
 27 رقم  الوالدية  زنقة  عنوانه)ا) 

السمارة 72222 السمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الشريف  ابراهيم  موالي  السيد 
 27 رقم  الوالدية  زنقة  عنوانه)ا) 

السمارة 72222 السمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالسمارة بأاريخ 28 شتنبر 

2222 تحت رقم 162/2222.

652I

FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

JOUDYA DESING
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU
SUD

 AV EL WAHDA N°39 ,1 ER
 ETAGE ,ES SEMARA ، 72000، ES

SEMARA MAROC
 JOUDYA DESING

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزيئة 
مدينة الوحدة بلوك س رقم 431 
العيون العيون 72222 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
43327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.JOUDYA DESING

صنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس  صناعة  العمل/  مالبس 

تصنيع  البالستيكية/  تو  املطاطية 

للحريق  املقاومة  ارمان  مالبس 

واملعاطف  واملعاطف  والواقية 

من  الواقية  والسترات  والرؤوس 

تفروالت  املطر.  ومعاطف  الرياح 

املوحد/  الزي  وتردية/صناعة  ومآزر 

العمل/  تنواع مالبس  تصنيع جميع 

الأالفة/تعما9  املالبس  إصالح 

البستنة/ وارمن/تعما9  الحراسة 

تعما9 مخألفة.

تجزيئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 431 رقم  س  بلوك  الوحدة  مدينة 
العيون   72222 العيون  العيون 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : الأفافي  مريم  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الأفافي  مريم  السيدة 
13 حي بئرانزران طتن طان  زنقة   29

82222 طانطان املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الأفافي  مريم  السيدة 
13 حي بئرانزران طتن طان  زنقة   29

82222 طانطان املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

11 تكأو6ر  االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2222 تحت رقم 3222.

653I

CABINET OBILAT

IRIS NATURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET OBILAT

23 زنقة كارنوط ، 92222، طنجة 

املغرب

IRIS NATURE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

اٱلر�سي زاوية زنقة إبن تومرة و زنقة 

كيندي - 92222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.117277

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في 27 يوليوز 2222 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 IRIS NATURE الوحيد  الشريك 

مبلغ رتسمالها 22.222 درهم وعنوان 

اٱلر�سي  الطابق  اإلجأماعي  مقرها 

زاوية زنقة إبن تومرة و زنقة كيندي 

 : نتيجة 9  املغرب  طنجة   92222  -

شركة غير مند تأسيسها.

و حدد مقر الأصفية ب الطابق 

اٱلر�سي زاوية زنقة إبن تومرة و زنقة 

كيندي - 92222 طنجة املغرب. 

و عين:

السيد)ة) فائزة فائزة و عنوانه)ا) 

 38 رقم  بو6انا  فيال  شيكا  تجزئة 

)ة)  املغرب كمصفي  طنجة   92222

للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   22 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 255946.
654I

FIDUCIARE AL AKHAWAYNE

NADA-RUCHE -MIEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE AL AKHAWAYNE
 APPT 21 N 6 AV KADISSI ALIDO

FES ، 30000، FES MAROC
NADA-RUCHE -MIEL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار تيت 
يوسف توحدو لوطا تيت السبع 
صفرو - 31222 صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
3711

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2221 دجنبر   13
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NADA-RUCHE -MIEL
تر6ية   : بإيجاز  الشركة  غرض 
حالأه  في  العسل  بيع  و  النحل 

الطبيعية.
دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 
تيت يوسف توحدو لوطا تيت السبع 

صفرو - 31222 صفرو املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 122  : الياس  مصباح  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
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والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الياس  مصباح  السيد 

تيت  لوطا  توحدو  يوسف  تيت  دوار 

السبع صفرو 31222 صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الياس  مصباح  السيد 

تيت  لوطا  توحدو  يوسف  تيت  دوار 

السبع صفرو 31222 صفرو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   12 بأاريخ  بصفرو  االبأدائية 

2222 تحت رقم 286.

655I

االئأمان الجهوي الجديدة

OUIRGANE TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

االئأمان الجهوي الجديدة

تجزئة الكوهن عمارة G شقة 1 

الكدية الجديدة ، 24222، الجديدة 

املغرب

OUIRGANE TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي نسيم 5 

تجزئة البكري الرقم 11 شقة 1 - 

24222 الجديدة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.17395

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تقرر حل  15 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

OUIRGANE TRANS مبلغ رتسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم   122.222
البكري  تجزئة   5 نسيم  اإلجأماعي 

24222 الجديدة   - 1 11 شقة  الرقم 

املغرب نتيجة 9 : توقف النشاط.

نسيم  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

 -  1 11 شقة  تجزئة البكري الرقم   5

24222 الجديدة املغرب. 

و عين:
اوشكني  ساعيد  السيد)ة) 
السكن الوظيفي للصيد  وعنوانه)ا) 
46222 اسفي املغرب  البحري اسفي 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالجديدة بأاريخ 15 شتنبر 

2222 تحت رقم 29222.
656I

G.MAO.CCF

STE VIVOFOX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE VIVOFOX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي املحل رقم 
222 شارع 3 تجزئة الحي الصناعي 

النماء بنسودة فاس املحل رقم 222 
شارع 3 تجزئة الحي الصناعي النماء 
بنسودة فاس 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
74113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.VIVOFOX

: مقاو9 في  غرض الشركة بإيجاز 
ارشغا9 املخألفة و البناء .

عنوان املقر االجأماعي : املحل رقم 
الصناعي  الحي  تجزئة   3 شارع   222
 222 النماء بنسودة فاس املحل رقم 
تجزئة الحي الصناعي النماء   3 شارع 

بنسودة فاس 32222 فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عمراوي  النبي  عبد  السيد 
حي   13 زنقة  مكرر   154 عنوانه)ا) 
 32222 فاس  زواغة  الهادي  سيد 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عمراوي  النبي  عبد  السيد 
حي   13 زنقة  مكرر   154 عنوانه)ا) 
 32222 فاس  زواغة  الهادي  سيد 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   11 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4152/22.
657I

مسأاءمنة دمنات

 INSTITUT FETOUAKA
 DE FORMATION DES

CONDUCTEURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مسأاءمنة دمنات
حي تيت تكنون عمارة السالم شارع 
محمد الخامس دمنات، 22322، 

دمنات دمنات
 INSTITUT FETOUAKA
 DE FORMATION DES

CONDUCTEURS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 22 
شارع محمد الخامس حي بوشان 
دمنات - 22322 دمنات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

5165
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   25
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 INSTITUT FETOUAKA  :
 DE FORMATION DES

.CONDUCTEURS
تكوين   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 FORMATION(املهنيين ئقين  السا 

.(DES CONDUCTEURS
 22 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 
بوشان  حي  الخامس  محمد  شارع 

دمنات - 22322 دمنات املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد الغوات حميد : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : السيد الغوات عبد الحق 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حميد  الغوات  السيد 
بوشان  حي  الخامس  محمد  شارع 

دمنات 22322 دمنات املغرب.
الحق  عبد  الغوات  السيد 
الخامس  محمد  شارع  عنوانه)ا) 
دمنات   22322 دمنات  بوشان  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حميد  الغوات  السيد 
بوشان  حي  الخامس  محمد  شارع 

دمنات 22322 دمنات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   22 بأاريخ  بازيال9  االبأدائية 

2222 تحت رقم 242.
658I
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SAMAA CONSEIL

R.R.A.Z
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAMAA CONSEIL
13 زنقة 128 حي موالي عبد هللا 
شارع تازة عين الشق، 22482، 

الدارالبيضاء املغرب
R.R.A.Z شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 13 زنقة 
128 حي موالي عبد هللا شارع تازة 
عين الشق - 22482 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557369
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.R.R.A.Z
الأجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بجميع تنواعها.
زنقة   13  : عنوان املقر االجأماعي 
تازة  حي موالي عبد هللا شارع   128
الدارالبيضاء   22482  - الشق  عين 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد غبراوي سعيد : 422 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 222  : نادية  الوردي  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   222  : السيد غبراوي آدم 

بقيمة 122 درهم للحصة .
222 حصة   : السيد غبراوي ريان 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سعيد  غبراوي  السيد 
إسبانيا 2222 مالقا إسبانيا.

عنوانه)ا)  نادية  الوردي  السيدة 
إسبانيا 2222 مالقا إسبانيا.

عنوانه)ا)  آدم  غبراوي  السيد 
إسبانيا 2222 مالقا إسبانيا.

عنوانه)ا)  ريان  غبراوي  السيد 
إسبانيا 2222 مالقا إسبانيا.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سعيد  غبراوي  السيد 
 C MAESTRO ANONIO
 ALAMINOS 9 PBJ D ALHAURIN
 EL GRANDE 2222 MALAGA

إسبانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842222.
659I

ALLEGEANCE CONSULTING

PARK ESTIVALCITY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 
و شارع لبنان اقامة لينى رقم 51&52 

، 92222، طنجة املغرب
PARK ESTIVALCITY SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع تبو 
داود الظاهري اقامة الحديقة رقم 

8 - 92222 طنجة املغرب.
وفاة شريك

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.32841

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 29 شتنبر 2222 تم اإلعالم 
و  االدري�سي  احمد  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع 
شتنبر   27 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2221 بالشكل ارتي :
السيد)ة) محمد االدري�سي ، 5,47 

حصة .

 5,47  ، انس االدري�سي  السيد)ة) 
حصة .

 ، االدري�سي  حفصة  السيد)ة) 
2,73 حصة .

السيد)ة) عائشة االدري�سي ، 2,73 
حصة .

 2,73  ، نعمة االدري�سي  السيد)ة) 
حصة .

 2,73  ، كوثر االدري�سي  السيد)ة) 
حصة .

 3,12  ، لعرو�سي  وفاء  السيد)ة) 
حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   11 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258159.

662I

ماستر سأور

ماستر ستور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما9 الشركة

ماستر سأور
تجزئة فلورونسيا، شارع الشهيد 

رحا9، بن ديبان، طنجة. ، 92222، 
طنجة املغرب

ماستر سأور شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
فلورونسيا، شارع الشهيد رحا9، 
ابن بوعزة بن ديبان، طنجة. - 

92222 طنجة املغرب.
رفع رتسما9 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.98713

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   2222 شتنبر   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 
»422.222 درهم» تي من »122.222 
عن  درهم»   522.222« إلى  درهم» 
تو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   23 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 257925.

661I

ماستر سأور

ماستر ستور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

ماستر سأور

تجزئة فلورونسيا، شارع الشهيد 
رحا9، بن ديبان، طنجة. ، 92222، 

طنجة املغرب

ماستر سأور شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي تجزئة 

فلورونسيا، شارع الشهيد رحا9، 

بن ديبان، طنجة. - 92222 طنجة 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.98713

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 شتنبر   22 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الأالية  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

تعما9 مأنوعة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

تكأو6ر   12 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258228.

662I

FID INFO COM

 MULTI SERVICE DE L›OUED

DRAA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FID INFO COM

شارع موالي عبد العزيز اقامة 

الرضوان عمارة س مكأب رقم 

6 القنيطرة ، 14522، القنيطرة 

MAROC

 MULTI SERVICE DE L›OUED

DRAA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 322 

تمل 5 املسيرة الر6اط رقم 322 تمل 

5 املسيرة الر6اط 12222 الر6اط 

املغرب.
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تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.89197

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 يوليوز   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) عبد هللا بهيجة 

تصل  من  اجأماعية  حصة   334

عز  )ة)  حصة لفائدة السيد   1.222

يوليوز   22 بأاريخ  ڭودي�سي  الدين 

.2222

اللطيف  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجأماعية  حصة   333 بهيجة 

تصل 1.222 حصة لفائدة السيد )ة) 

يوليوز   22 عز الدين ڭودي�سي بأاريخ 

.2222

يوسف بهيجة  )ة)  تفويت السيد 

تصل  من  اجأماعية  حصة   333

عز  )ة)  حصة لفائدة السيد   1.222

يوليوز   22 بأاريخ  ڭودي�سي  الدين 

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتنبر   22 بأاريخ  بالر6اط  الأجارية 

2222 تحت رقم 7412.

663I

MISAGROUP

SARIGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MISAGROUP

 AV LALLA YACOUT ANGLE

 MUSTAFA EL MAANI 2EME

 ETG N 62 61 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SARIGOCE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 61 اللة 

الياقوت تقاطع مصطفى املعاني 

الطابق الثاني رقم 62 - 22122 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

515219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   23

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. SARIGOCE

غرض الشركة بإيجاز : تجارة.

اللة   61  : عنوان املقر االجأماعي 

املعاني  مصطفى  تقاطع  الياقوت 

الطابق الثاني رقم 62 - 22122 الدار 

البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : صبري  سعاد  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

 1222  : صبري  سعاد  السيدة 

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  صبري  سعاد  السيدة 

 37 زنقة  العمرية  حي  الشق  عين 

البيضاء  الدار   6 الشقة   8 العمارة 

22122 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  صبري  سعاد  السيدة 

 37 زنقة  العمرية  حي  الشق  عين 

البيضاء  الدار   6 الشقة   8 العمارة 

22122 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2221 تحت رقم 791968.

664I

MAFACO

الشركة املغربية للصناعات 
القطنية

 »مافاكو»
شركة املساهمة

مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

MAFACO
 Quartier Industriel ، 10210،

Kénitra Maroc
الشركة املغر6ية للصناعات القطنية 

»مافاكو» »شركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجأماعي: الحي 
الصناعي - - القنيطرة املغرب.

»مالءمة النظام ارسا�سي للشركة»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

11.933 القنيطرة.
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 22 يونيو 2222
ارسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
رقم  للشركة مع مقأضيات القانون: 
املعد9 واملأمم للقانون رقم   19-20

95-17 املأعلق بشركات املساهمة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 29 بأاريخ  بالقنيطرة  االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 92748.

665I

NEW C.A.A.T. Sarl Au

GROUPE AL HASADI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

NEW C.A.A.T. Sarl Au
 Av. la Montagne, Immeuble

 Chakroune n°14, 3° étage n°14
، 90040، Tanger Maroc

GROUPE AL HASADI شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي ملأقى 
شارع شيكوفسكي و سيد قطب 
إقامة جو6ا -ب - الطابق 4 رقم 
14/126 - 92222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.125469

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تقرر حل  16 فبراير  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   GROUPE AL HASADI
وعنوان  درهم   22.222 رتسمالها 
شارع  ملأقى  اإلجأماعي  مقرها 
إقامة  قطب  سيد  و  شيكوفسكي 
 -  126/14 4 رقم  الطابق   - جو6ا -ب 
92222 طنجة املغرب نتيجة 9 : قرار 
الجمع العام االسأثنائي بسبب غياب 

النشاط الأجاري.
ملأقى  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
شارع شيكوفسكي و سيد قطب إقامة 
 -  126/14 4 رقم  الطابق   - جو6ا -ب 

92222 طنجة املغرب. 
و عين:

و  برزوق  املصطفى  السيد)ة) 
طم  بئر  ميمون  ايت  دوار  عنوانه)ا) 
املغرب  صفرو   31222 صفرو  طم 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 252289.
666I

دنيا صوجيم

STE BMHM TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

دنيا صوجيم
261 شارع عبد املومن الطابق 

ارو9 رقم 3 الدارالبيضاء ، 2222، 
الدارالبيضاء املغرب

 STE BMHM TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة زين 
السالم، زنقة 2، سيدي البرنو�سي - 

2222 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

462793
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 ماي   11
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. BMHM TRAVAUX SARL
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 
من  العقارات  وتجهيز  بناء  العقاري، 

تجل بيعها .
عنوان املقر االجأماعي : تجزئة زين 
 - 2، سيدي البرنو�سي  زنقة  السالم، 

2222 الدارالبيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 52.222  : ابراهيم  موم  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 52.222  : حسن  موم  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
بقيمة   522  : السيد موم ابراهيم 

122 درهم.
بقيمة   522  : السيد موم حسن 

122 درهم.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ابراهيم  موم  السيد 
تجزئة السالم، زنقة 1، رقم 5 2222 

الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  حسن  موم  السيد 
 ،19 رقم   ،18 زنقة  ميمار،  تجزئة 
الدارالبيضاء   2222 كاليفورنيا 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ابراهيم  موم  السيد 
تجزئة السالم، زنقة 1، رقم 5 2222 

الدارالبيضاء املغرب
عنوانه)ا)  حسن  موم  السيد 
 ،19 رقم   ،18 زنقة  ميمار،  تجزئة 
الدارالبيضاء   2222 كاليفورنيا 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

ماي 2222 تحت رقم 734842.

667I

CENTRE D’AFFAIRES 2M SARL AU

ZNATA INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES 2M SARL

AU

 BD TADLA ETG 2 DERB

 MARRAKECH BLOC 9 N° 94

 ALIA MOHAMMEDIA ، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

ZNATA INDUSTRIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

تادلة الطابق 2 درب مراكش بلوك 

9 رقم 94 العاليا املحمدية - 22822 

املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.28313

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر   2222 يوليوز   19 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 ZNATA الوحيد  الشريك  ذات 

رتسمالها  مبلغ   INDUSTRIE

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

 2 الطابق  تادلة  شارع  اإلجأماعي 

94 العاليا  9 رقم  درب مراكش بلوك 

22822 املحمدية املغرب   - املحمدية 

نتيجة 9 : -الأصفية النهائية للشركة 

املذكورة تعاله 

السجل  من  الشركة  -إلغاء 

الأجاري للمحمدية.

شارع  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

بلوك  درب مراكش   2 الطابق  تادلة 

املغرب  املحمدية  العاليا   94 رقم   9

22822 املحمدية املغرب. 

و عين:
و  الوفاء  ابو  محمد  السيد)ة) 
املحمدية  الصافي  دوار  عنوانه)ا) 
كمصفي  املغرب  املحمدية   22822

)ة) للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائية 

غشت 2222 تحت رقم 1626.

668I

ALLEGEANCE CONSULTING

 LOTISSEMENT EL FATH
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 
و شارع لبنان اقامة لينى رقم 51&52 

، 92222، طنجة املغرب
 LOTISSEMENT EL FATH SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع تبي 
جرير طاباري اقامة بكير شقة رقم 

1 - 92222 طنجة املغرب.
وفاة شريك

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.24639

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 29 شتنبر 2222 تم اإلعالم 
و  االدري�سي  احمد  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع 
شتنبر   27 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2221 بالشكل ارتي :
 ، االدري�سي  محمد  السيد)ة) 

12,94 حصة .
السيد)ة) انس االدري�سي ، 12,94 

حصة .
 ، االدري�سي  حفصة  السيد)ة) 

5,47 حصة .
السيد)ة) عائشة االدري�سي ، 5,47 

حصة .

 5,47  ، نعمة االدري�سي  السيد)ة) 
حصة .

 5,47  ، كوثر االدري�سي  السيد)ة) 
حصة .

 6,25  ، لعرو�سي  وفاء  السيد)ة) 
حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   11 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258158.
669I

ALLEGEANCE CONSULTING

LOTISSEMENT EL FATH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 
و شارع لبنان اقامة لينى رقم 51&52 

، 92222، طنجة املغرب
LOTISSEMENT EL FATH شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع تبي 
جرير طاباري اقامة بكير شقة رقم 

1 - 92222 طنجة املغرب
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.24639

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تم تعيين  29 شتنبر  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

االدري�سي محمد كمسير آخر
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   11 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258158.
672I

COMPTACOMPTE

IDAFN TECHNOLOGY
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTACOMPTE
 BD MLY ABDELAZIZ ET 86 BIS
 AV MLY ABDERRAHMAN 39
 ,26 RUE ABI ZARA mly IMM
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E BUR N 3، 14000، القنيطرة 

املغرب

IDAFN TECHNOLOGY شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب 19 

شارع عمارة 24 26 شارع االميرة اللة 

عيشة - 14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

66859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 IDAFN : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.TECHNOLOGY

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصديرنو

واالنظمة  البرمجة  في  مأخصص 

املعلوماتية.

عنوان املقر االجأماعي : مكأب 19 

شارع عمارة 24 26 شارع االميرة اللة 

عيشة - 14222 القنيطرة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : بوال  الحسين  السيد 

حصة بقيمة 122.222 درهم للحصة 

.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوال  الحسين  السيد 

 14222 املخاليف  السبع  عين 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بوال  الحسين  السيد 
 14222 املخاليف  السبع  عين 

القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  بالقنيطرة  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 92846.
671I

MACOSIS CONSULTING

BENCLEAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

MACOSIS CONSULTING
 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
BENCLEAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي : شارع 

االسراء عمارة 154 حي االمل طريق 
صفرو - 32222 فاس املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.58185
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
2222 تقرر حل  22 شتنبر  املؤرخ في 
مسؤولية  ذات  شركة   BENCLEAN
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 
مقرها اإلجأماعي شارع االسراء عمارة 
154 حي االمل طريق صفرو - 32222 
فاس املغرب نتيجة لصعو6اث مالية.

و عين:
بنسعيد  السالم  عبد  السيد)ة) 
هولندا   99222 هولندا  عنوانه)ا)  و 

هولندا كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
شارع  وفي   2222 شتنبر   22 بأاريخ 
حي االمل طريق   154 عمارة  االسراء 

صفرو - 32222 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   13 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4222.
672I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

 DESA NAVAL ET
INDUSTRIAL S.A.R.L A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل 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

 DESA NAVAL ET INDUSTRIAL

S.A.R.L A.U شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

اريزونا اقامة النهار الطايق الثالت 
رقم 12 طنجة - 92222 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.22277

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر حل   2211 تبريل   14 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 DESA NAVAL ET الشريك الوحيد 

مبلغ   INDUSTRIAL S.A.R.L A.U
وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 

مقرها اإلجأماعي شارع اريزونا اقامة 

طنجة   12 النهار الطايق الثالت رقم 

 :  9 نتيجة  املغرب  طنجة   92222  -

سبب صحي بالنسبة للشريك.

شارع  ب  الأصفية  مقر  وحدد 

الثالت  الطايق  النهار  اقامة  اريزونا 
طنجة   92222  - طنجة   12 رقم 

املغرب. 

و عين:

و  شكور  ر�سى  محمد  السيد)ة) 

 35352 اسبانيا  كورونا  عنوانه)ا) 

كورونا اسبانيا كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
شارع   : بالأصفية  املأعلقة  الوثائق 
الثالت  الطايق  النهار  اقامة  اريزونا 

رقم 12 طنجة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   27 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2212 تحت رقم 1962.

673I

ALLEGEANCE CONSULTING

PARK ESTIVAL CITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 
و شارع لبنان اقامة لينى رقم 51&52 

، 92222، طنجة املغرب
PARK ESTIVAL CITY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع تبو 
داود الظاهري اقامة الحديقة رقم 

8 - 92222 طنجة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.32841

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تم تعيين  29 شتنبر  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
تبعا  آخر  كمسير  محمد  االدري�سي 

لوفاة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   11 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258159.

674I

تجدن محمد

شركة الخدمات االدارية لتازة
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تجدن محمد
ص ب رقم 1367 تازة املحطة ، 

35222، تازة اململكة املغر6ية
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شركة الخدمات االدارية لأازة 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 1249 

بلوك 2 تجزئة امل تازة 35222 تازة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   12

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

الخدمات االدارية لأازة.

: - التسيير  غرض الشركة بإيجاز 

االداري الخاص و العمومي

- الأطوير االعالمي.
عنوان املقر االجأماعي : رقم 1249 

تازة   35222 تجزئة امل تازة   2 بلوك 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : معاد  موحوت  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  معاد  موحوت  السيد 
امل  تجزئة   2 بلوك   1249 رقم 

35222 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  معاد  موحوت  السيد 
امل  تجزئة   2 بلوك   1249 رقم 

35222 تازة املغرب.

الكريم  عبد  موحوت  السيد 
تجزئة   2 بلوك   1249 رقم  عنوانه)ا) 

امل 35222 تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   27 بأاريخ  بأازة  االبأدائية 

2222 تحت رقم 472.

675I

orient compt

 STE LA PORTE DE

L'IMPORTATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

orient compt

 rue fes app N°2 OUJDA ، 125

60000، OUJDA MAROC

 STE LA PORTE DE

L›IMPORTATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 16 زنقة 

A43 تجزئة لعلج الحي الحسني - 

62222 وجدة املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.26611

العام  الجمع  بمقأ�سى 

غشت   16 في  املؤرخ  اإلسأثنائي 

 STE LA PORTE حل  تقرر   2222

شركة ذات   DE L’IMPORTATION

رتسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   12.222
اإلجأماعي 16 زنقة A43 تجزئة لعلج 

الحي الحسني - 62222 وجدة املغرب 

نتيجة اللشركة لم تحقق اهدافها.

و عين:

السيد)ة) يحي اجدايني و عنوانه)ا) 
لعلج  تجزئة  الخطيب   A43 زنقة   2

وجدة املغرب   62222 الحي الحسني 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
16 زنقة  2222 وفي  16 غشت  بأاريخ 

 - الحسني  الحي  لعلج  تجزئة   A43

62222 وجدة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   25 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2222 تحت رقم 1534.

676I

7P CONSEIL

SURFING DESERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

7P CONSEIL
شقة رقم 24 رقم 74 زاوية شارع 
فرحت حشاد وشارع غاندي حي 
القدس ، 82222، اكادير املغرب

SURFING DESERT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

تيساليوين تامراغت اورير - 82222 
اكادير املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.23955
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2222 شتنبر   15 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 SURFING الوحيد  الشريك  ذات 
 12.222 رتسمالها  مبلغ   DESERT
اإلجأماعي حي  درهم وعنوان مقرها 
 82222  - تيساليوين تامراغت اورير 
اكادير املغرب نتيجة 9 : تأتر الشركة 

بأداعيات جائحة كرونا.
حي  ب  الأصفية  مقر  وحدد 
 82222  - تيساليوين تامراغت اورير 

اكادير املغرب. 
و عين:

و  يافي  عبداالله  السيد)ة) 
اورير  تمراغت  حي زكومي  عنوانه)ا) 
)ة)  كمصفي  املغرب  اكادير   82222

للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
حل   : بالأصفية  املأعلقة  الوثائق 

مسبق للشركة.

عبداالله  يافي  السيد  تحديد 

كمصفي للشركة

باملقر  الأصفية  مقر  تحديد   

تيساليوين  حي  للشركة  االجأماعي 

تامراغت اورير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   32 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

2222 تحت رقم 118654.

677I

SOCIET SARA GEMS 

STE FASSI HUILE
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE FASSI HUILE

 MAKATIB MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES MAROC

STE FASSI HUILE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة رقم 

1 توالد يوسف توالد الطيب السفلى 

3223 - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

74139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FASSI HUILE

غرض الشركة بإيجاز : تاجر زيوت 

الطعام بالجملة و الأقسيط.

عنوان املقر االجأماعي : شقة رقم 

1 توالد يوسف توالد الطيب السفلى 

3223 - 32222 فاس املغرب.



19907 الجريدة الرسميةعدد 5739 - 29 ر6يع ارو9 1444 )26 تكأو6ر 2222) 

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1222  : معناوي  فؤاد  السيد 

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  معناوي  فؤاد  السيد 
املسيرة  املسأقبل  تجزئة   449 رقم 

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  معناوي  فؤاد  السيد 
املسيرة  املسأقبل  تجزئة   449 رقم 

32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   12 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 5421.

678I

اءتمانية عبد الرحيم

CASH-MART
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اءتمانية عبد الرحيم
زنقة تبو العالء املعري حي الوحدة 
رقم 9 ، 15222، الخميسات املغرب

CASH-MART شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

محمد الخامس رقم 8 اقامة ميموزا 

الخميسات - 15222 الخميسات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

29623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
CASH- : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.MART
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموا9.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
8 اقامة ميموزا  محمد الخامس رقم 
الخميسات   15222  - الخميسات 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : اسامة  بالوافي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اسامة  بالوافي  السيد 
رقم 76 شارع ابن زيدون حي الوحدة 
الخميسات   15222 الخميسات 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اسامة  بالوافي  السيد 
رقم 76 شارع ابن زيدون حي الوحدة 
الخميسات   15222 الخميسات 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  بالخميسات  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 654.
679I

boutouissa mustafa

PRESSING MADANI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

boutouissa mustafa
 BOITE POSTALE VILLE

 NOUVELLE HAMRIA N°867
 MEKNES ، 50000، meknes

maroc
 PRESSING MADANI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
باب منصوركاميليا رقم 27 مكناس 

52222 مكناس املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.55447

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 15 غشت 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
 27 »تجزئة باب منصوركاميليا رقم 
إلى  52222 مكناس املغرب»  مكناس 
الزرهونية   2 رقم  مكرر   183 »رقم 

توسيع - 52222 مكناس املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   12 الأجارية بمكناس بأاريخ 

2222 تحت رقم 3712.
682I

SOCIET SARA GEMS 

STE TRANS BOUTAHRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE TRANS BOUTAHRI
 MAKATIB MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES MAROC
STE TRANS BOUTAHRI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 693 

القطب الحضري بنسودة 32222 
قطاع 2527 - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
74151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TRANS BOUTAHRI
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ارشخاص
النقل السياحي.

 693  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 32222 بنسودة  الحضري  القطب 

قطاع 2527 - 32222 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 522  : بوطاهري  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد هرداج توفيق : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد بوطاهري عنوانه)ا) 

 32222 مسيرة  النسيم   1 بلوك   8

فاس املغرب.

عنوانه)ا)  توفيق  هرداج  السيد 
مسيرة  النسيم  حي  بلوك   151 رقم 

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد بوطاهري عنوانه)ا) 

 32222 مسيرة  النسيم   1 بلوك   8

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   12 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 5414.

681I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE ARBANE IKHWAN

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE ARBANE IKHWAN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر اوالد 

عي�سى اوفوس - 52222 الراشيدية 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16367

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ARBANE IKHWAN SARL

اشغا9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

عنوان املقر االجأماعي : قصر اوالد 

الراشيدية   52222  - عي�سى اوفوس 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عر6ان  حسن  السيد 

تجزئة واد الدهب رقم 348 الرشيدية 

52222 الراشيدية املغرب.

عر6ان  الكريم  عبد  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة واد الدهب رقم 348 

الرشيدية 52222 الراشيدية املغرب.

عنوانه)ا)  عر6ان  يونس  السيد 

تجزئة واد الدهب رقم 348 الرشيدية 

52222 الراشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عر6ان  حسن  السيد 

تجزئة واد الدهب رقم 348 الرشيدية 

52222 الراشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - االبأدائية بالرشيدية بأاريخ 

رقم -.

682I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE FARAH YOUSSEF
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE FARAH YOUSSEF SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر ايت 

بن عمر تنجداد - 5222 تنجداد 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16359

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FARAH YOUSSEF SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : تجارة.

قصر   : االجأماعي  املقر  عنوان 

ايت بن عمر تنجداد - 5222 تنجداد 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  دادي  سعيد  السيد 

 52222 تنجداد  عمر  بن  ايت  قصر 

تنجداد املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  دادي  سعيد  السيد 
 52222 تنجداد  عمر  بن  ايت  قصر 

تنجداد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - االبأدائية بالرشيدية بأاريخ 

رقم -.
683I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE MIDI ATLANTIC 
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 STE MIDI ATLANTIC SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر ايت 

بن عمر فركلة السفلى تنجداد - 
52222 تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
16351

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   23
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. MIDI ATLANTIC SARL AU
اشغا9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
قصر   : االجأماعي  املقر  عنوان 
ايت بن عمر فركلة السفلى تنجداد - 

52222 تنجداد املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حيداوي  الواحد  عبد  السيد 

رقم  الثاني  الحسن  شارع  عنوانه)ا) 

112 تنجداد 52222 تنجداد املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
حيداوي  الواحد  عبد  السيد 

رقم  الثاني  الحسن  شارع  عنوانه)ا) 

112 تنجداد 52222 تنجداد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - االبأدائية بالرشيدية بأاريخ 

رقم -.

684I

ECOTIC

SINAS EXPERTISES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ECOTIC

 Rue Mohamed Diouri ، 84

20110، Casablanca Maroc

SINAS EXPERTISES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 128 شارع 

ميتز مكأب رقم 31 - 22122 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.514167

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تقرر حل  22 شتنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ رتسمالها   SINAS EXPERTISES

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

اإلجأماعي 128 شارع ميتز مكأب رقم 

املغرب  البيضاء  الدار   22122  -  31

نتيجة 9 : حل الشركة قبل اروان. 
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وحدد مقر الأصفية ب 128 شارع 
الدار   22122  -  31 ميتز مكأب رقم 

البيضاء املغرب. 
و عين:

و  لعمارتي  االله  عبد  السيد)ة) 
الحزام   7 رقم   2 حمرية  عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   22122 انفا  الكبير 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842925.

685I

mehadrin

مهدرين
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

mehadrin
 Imm 82 N 4 ETG 2 rue soumaya
 20 000 casablanca - Marocrue ،

20000، casablanca maroc
مهدرين شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
سمية رقم 4 عمارة 82 - 22222 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
557187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   23
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : مهدرين.

غرض الشركة بإيجاز : بيع ارجهزة 
والبطاريات  والكهر6ائية  االلكترونية 
وااللواح الشمسية وخدمات ما بعد 

البيع.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 22222  -  82 عمارة   4 رقم  سمية 

الدارالبيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  هنوني  سلمى  السيدة 
85 رقم 7 22622  حي القدس عمارة 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  هنوني  سلمى  السيدة 
85 رقم 7 22622  حي القدس عمارة 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 32317.
686I

ديوان االسأاذة رقية طويل

نيل اند دي سيتي
عقد تسيير حر رصل تجاري )ارشخاص 

املعنويون)
عقد تسيير حر رصل تجاري

نيل اند دي سيتي
بمقأ�سى عقد موثق مؤرخ قي 32 
العأيق  تعطى مجيدة   2222 شتنبر 
 11181 الأجاري  بالسجل  املسجل 
حق  بمراكش  الأجارية  باملحكمة 
التسيير الحر لألصل الأجاري الكائن 
بوليفارد  السينكو  حي  مراكش  ب 
حي  مراكش   13 العمارة  مزدلفة 
العمارة  مزدلفة  بوليفارد  السينكو 
لفائدة  املغرب  مراكش   42222  13
سنة تبأدئ   9 بيست اش اند ا ملدة 
 23 و تنأهي في   2222 تكأو6ر   23 من 
شهري  مبلغ  مقابل   2231 تكأو6ر 

قيمأه 12.222 درهم.
687I

STE ARSALAN CHAOUIA

BOURAYE
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ARSALAN CHAOUIA
شارع الجيش امللكي حي املعطي رقم 
 SETTAT ،26222 ، 843 163 ص.ب

MAROC
BOURAYE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

الزراولة ريما كيسر - 26222 سطات 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
7195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BOURAYE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
إكسسوارات السيارات املسأعملة تو 

تاجر قطع الغيار
اسأيراد و تصدير.

دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الزراولة ريما كيسر - 26222 سطات 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 : بوشعيب  الشيخ  ابن  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بوشعيب  الشيخ  ابن  السيد 
 398 16 العمارة  عنوانه)ا) الدار رقم 
قيادة سيدي   2 النور   34 املجموعة 
 12222 يحيى زعير الصخيرات تمارة 

تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بوشعيب  الشيخ  ابن  السيد 
 398 16 العمارة  عنوانه)ا) الدار رقم 
قيادة سيدي   2 النور   34 املجموعة 
 12222 يحيى زعير الصخيرات تمارة 

تمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بسطات بأاريخ 11 تكأو6ر 

2222 تحت رقم 1287/22.

688I

ADVALORIS 

DABA NETTOYAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

DABA NETTOYAGE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 12 
زنقة الحرية، الطابق 3 الشقة 5، 

الدارالبيضاء - 22222 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
557533

 15 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 DABA  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

.NETTOYAGE
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تنظيف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واملأاجر  الأجارية  املحالت  واجهة 

والشقق.
 12  : االجأماعي  املقر  عنوان 
 ،5 الشقة   3 الطابق  الحرية،  زنقة 
22222 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رتسما9  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالأالي:
السيدة منى اباكريم : 752 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 252  : اباكريم  رشيدة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة منى اباكريم عنوانه)ا) 68 
اقامة دنيا ط السفلي ش 6 زنقة ابو 
املستشفيات  حي  عبداملالك  مروان 
الدارالبيضاء   22222 البيضاء 

املغرب.
السيدة رشيدة اباكريم عنوانه)ا) 
سيدي   314 رقم  زهر  ابن  عمارة 
يوسف اكادير 82252 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة رشيدة اباكريم عنوانه)ا) 
سيدي   314 رقم  زهر  ابن  عمارة 
يوسف اكادير 82252 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842317.
689I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

SONABETON LOGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE
 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
SONABETON LOGE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 

البسمة 2 عمارة 2 رقم 8 عين السبع 

- 22222 الدارالبيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

558417

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SONABETON LOGE

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

إقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
البسمة 2 عمارة 2 رقم 8 عين السبع 

- 22222 الدارالبيضاء املغرب .

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : سفيان  جامي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سفيان  جامي  السيد 
الدشرة  درب  الصابرة  زنقة   17

26522 ابن احمد املغرب .

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سفيان  جامي  السيد 
الدشرة  درب  الصابرة  زنقة   17

26522 ابن احمد املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 841424.

692I

SOCIET SARA GEMS 

STE SARA GEMS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIET SARA GEMS
 MAKATIB MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES MAROC
STE SARA GEMS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
الحديقة 1 قطعة رقم 154 ك 2 

طريق مكناس - 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
74153

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SARA GEMS
غرض الشركة بإيجاز : الجواهري 

واي نشاط آخر مأعلق بهدا النشاط
الأصدير و اإلسأيراد.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 2 ك   154 رقم  قطعة   1 الحديقة 
طريق مكناس - 32222 فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد العبد بو�سى : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 92 السيد العبد بو�سى عنوانه)ا) 
تجزئة الحديقة تغات   12 زنقة   4 ك 

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

 92 السيد العبد بو�سى عنوانه)ا) 
تجزئة الحديقة تغات   12 زنقة   4 ك 

32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   12 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 5415.
691I

socomif sarl

 LE PONT DE L›ESPOIR ET
STUDY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

socomif sarl
زنقة محمد الحصالي عمارة 35 شقة 

رقم 2 ، 14225، القنيطرة املغرب
 LE PONT DE L›ESPOIR ET
STUDY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي املكأب 
رقم 3 الواقع في سكن باب السالم 

في الطابق ارر�سي شارع ب طارق بن 
زياد شارع تبو بكر الصديق القنيطرة 

14222 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

66899
 13 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 تكأو6ر 
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 LE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PONT DE L’ESPOIR ET STUDY
تدريب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مدر�سي.
املكأب   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الواقع في سكن باب السالم   3 رقم 
في الطابق ارر�سي شارع ب طارق بن 
زياد شارع تبو بكر الصديق القنيطرة 

14222 القنيطرة املغرب.
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تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

حصة   522  : السيدة مرية فأحي 
بقيمة 122 درهم للحصة .

522 حصة   : السيد هارون حجر 
بقيمة 122 درهم للحصة . 

بقيمة   522  : السيدة مرية فأحي 
122 درهم.

522 بقيمة   : السيد هارون حجر 
122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فأحي  مرية  السيدة 
12 اقامة السوليتنان  عمارة ن شقة 
 12222 فوزي الجريني املنزه ح ي م 

الر6اط املغرب.
عنوانه)ا)  حجر  هارون  السيد 
حسان   22 شقة  القيروان  زنقة   3

12222 الر6اط املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  فأحي  مرية  السيدة 
12 اقامة السوليتنان  عمارة ن شقة 
 12222 فوزي الجريني املنزه ح ي م 

الر6اط املغرب
عنوانه)ا)  حجر  هارون  السيد 
حسان   22 شقة  القيروان  زنقة   3

12222 الر6اط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  بالقنيطرة  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 4217.
692I

مكأب الرياني للمحاسبة

ARBO SHIRT
إعالن مأعدد القرارات

مكأب الرياني للمحاسبة
شارع محمد داود رقم232 تطوان ، 

93242، تطوان املغرب
ARBO SHIRT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: دوار 
الطوب جماعة الزيأون تطوان - 

93222 تطوان املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.27263
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 16 شتنبر 2222
تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 522 لهري  اسماعيل  السيد  فوت 
لفائدة  درهم   52222 بقيمة  حصة 
السيد محمد ديبون الحامل لبطاقة 

 AD167726 الأعريف الوطنية رقم
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسير جديد للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
امأالك السيد محمد ديبون 52222 

درهم من رتسما9 الشركة 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 522 ديبون  محمد  السيد  امأالك 

حصة من تسهم الشركة 
على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
للشركة  جديد  مسير  تعيين  مايلي: 
السيد محمد ديبون الحامل لبطاقة 
 AD167726 الأعريف الوطنية رقم 
املزداد بأاريخ 18/21/1988 الساكن 

بأجزئة بلحاج فيال 15 تمارة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   27 االبأدائية بأطوان بأاريخ 

2222 تحت رقم 2247.
693I

bfor consulting

ميتين سرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

bfor consulting
 BD D›anfa Etg 9 Appt 91 RES

 LE PRINTEMPS Danfa، 20000،
CASABLANCA MAROC
ميأين سرفيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 96 شارع 
انفا الطابق 9 رقم 91 - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.465797

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تم تعيين  29 غشت  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

عبداالوي برادة حياة كمسير وحيد
تبعا لقبو9 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842278.

694I

THK CONSULTING

MERYEM TECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

THK CONSULTING
 N°5 ,Rue Ghassan kanafani
 Espace jardin lala Meryem
 bureau 29 ، 30000، FES

MAROC
MERYEM TECH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي محل رقم 
26 شارع 14 حي امل باب سيفر عين 
هارون فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
74117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   12
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MERYEM TECH
إصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجهزة الكمبيوتر واالتصاالت.

االتصا9  ملعدات  الأجزئة  تجارة 

وقطع الغيار

االسأيراد والأصدير.

عنوان املقر االجأماعي : محل رقم 

26 شارع 14 حي امل باب سيفر عين 

هارون فاس - 32222 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 122  : حسن  سنداني  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد سنداني حسن 

بوعلي  عين  املنصوري  اوالد  دوار 

فاس   32222 فاس  يعقوب  موالي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد سنداني حسن 

بوعلي  عين  املنصوري  اوالد  دوار 

فاس   32222 فاس  يعقوب  موالي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   11 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 5382.

695I

FITICOF

MF ASSURANCES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

FITICOF

9 شارع غسان كنفاني اقامة نبيلة ، 

32222، فاس املغرب

MF ASSURANCES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: زنقة لال 

نزهة إقامة مريم رقم 8 ملعب - 

32222 فاس املغرب.

»مالءمة النظام ارسا�سي للشركة»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.31869
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بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تقرر   2213 يناير   28 في  املؤرخ 

للشركة  ارسا�سي  النظام  مالءمة 

املقر  تغيير  القانون:  مقأضيات  مع 

نزهة  لال  زنقة  فاس٫  من  اإلجأماعي 

ملعب الخيل إلى   8 إقامة مريم رقم 

السمن  عين  طريق  الدكان   ٬ فاس 

تهل  اقامة  السادس  محمد  شارع 

فاس بلوك ت .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   27 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2213 تحت رقم 316/2213.

696I

le partenaire fiscal

ESITRAP
إعالن مأعدد القرارات

le partenaire fiscal

49 شلرع عمر الخطاب طابق 3 رقم 

6 عمارة البركة، 92222، طنجة 

املغرب

ESITRAP »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: : عمارة 

مايسيل ، الطابق 6 ، رقم 73 - 

92222 طنجة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.123521

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 28 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

رفع رتسما9 الشركة من 122.222,22 

درهم  إلى2.000.000،00  درهم 

حصة جديدة من   19.222 بإصدار 

,تي  للواحدة  درهم   100،00 فئة 

درهم»   1.922.222« قدره  بمبلغ 

نسبة  منها  ومحررة  بالكامل  مكأتبة 

ارنصبة  مبالغ  مجموع  من  الربع 

املمثلة للحصص النقدية؛

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر االجأماعي للشركة .

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تغيير على مسأوى الأوقيع االجأماعي

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 
النظام ارسا�سي الأالية: 

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
بمليوني  املحدد  املا9  رتس  مايلي: 
مقسم إلى   ، درهم   (2.222.222.22(
)22.222) سهم بقيمة  عشرين تلف 

مائة )122.22) درهم لكل سهم ،
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
مجمع   4  : للشركة  االجأماعي  املقر 
ميرامار )بومغيت)، بلوك د، طابق 1، 

رقم 94 مكأب ب 2، 9222 -طنجة.
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
تلتزم   : االجأماعي  الأوقيع  مايلي: 
بالنسبة   ، صحيح  بشكل  الشركة 
لجميع ارعما9 املأعلقة بها ، بالأوقيع 
املهدي  السيد   ، للمديرين  املنفصل 
تيت موالي العربي تو السيدة سهام 

الأازي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   12 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258192.
697I

AB COMPTA NORD

FARYOME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AB COMPTA NORD
 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
FARYOME شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي محج ابي 
الحسن الشادلي عمارة وردة رقم 
2 الطابق االر�سي - 92272 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.78757

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2218 تقرر حل  27 شتنبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
FARYOME مبلغ رتسمالها 122.222 
درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي محج 

ابي الحسن الشادلي عمارة وردة رقم 
طنجة   92272  - االر�سي  الطابق   2
املغرب نتيجة 9 : الشركة لم تمارس 

تي نشاط منذ إنشائها.
وحدد مقر الأصفية ب محج ابي 
رقم  وردة  عمارة  الشادلي  الحسن 
طنجة   92272  - االر�سي  الطابق   2

املغرب. 
و عين:

السيد)ة) فرح الأقا9 و عنوانه)ا) 
الحي الجديد زنقة 27 رقم 32 92272 

طنجة املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الأقا9  املهدي  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) الحي الجديد زنقة 27 رقم 
املغرب كمصفي  طنجة   92272  32

)ة) للشركة.
و  الأقا9  يوسف  السيد)ة) 
27 رقم  عنوانه)ا) الحي الجديد زنقة 
املغرب كمصفي  طنجة   92272  32

)ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   23 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2218 تحت رقم 7792.

698I

le partenaire fiscal

MED ACTION
إعالن مأعدد القرارات

le partenaire fiscal
49 شلرع عمر الخطاب طابق 3 رقم 

6 عمارة البركة، 92222، طنجة 
املغرب

MED ACTION »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: الشرف، 
زنقة ابن عطية، رقم 6 ،علبة البريد 

رقم 255 - 92222 طنجة املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
48637

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ   2222 25 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر االجأماعي للشركة 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تمديد غرض الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
إلى  للشركة  االجأماعي  املقر  تحويل 
بولو،  ماركو  تزقة  اآلتي:  العنوان 
فكأور هيكو وشارع محمد الخامس، 
 255 رقم  البريد  18،علبة  املحل 

طنجة.
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
•تعيين  إلى:  الشركة  غرض  تمديد 
املوارد  •استشارات  االجراء؛  وتوفير 
دعم  الأقييم،  الأوظيف،  البشرية: 
عمل،  عن  والباحثين  املوظفين 
املعلومات،  نظام  •إدارة  الأدريب... 
لم  البند  )باقي  البشرية؛  واملوارد 

يأغير)
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   12 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258218.
699I

Fiducia Agency Khouribga

QUALITY CONTROL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fiducia Agency Khouribga
42 شارع موالي يوسف شقة 66 ، 

25222، خريبكة املغرب
QUALITY CONTROL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 42 شارع 
موالي يوسف، شقة 66 خريبكة 

25222 خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
7827
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   13
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. QUALITY CONTROL
املراقبة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الأقنية وجودة املنأجات.
42 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 
خريبكة   66 شقة  يوسف،  موالي 

25222 خريبكة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : تيوب  عدنان  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  تيوب  عدنان  السيد 
 25222 يخلف  بني  النغامشة  دوار 

خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  تيوب  عدنان  السيد 
 25222 يخلف  بني  النغامشة  دوار 

خريبكة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
22 شتنبر  االبأدائية بخريبكة بأاريخ 

2222 تحت رقم 444.
722I

STE CONSEIL MAROC

RAMZI SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE CONSEIL MAROC
 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA DAHABIA 2 EME
 ETAGE N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC

RAMZI SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 2, زنقة 

ب شارع واد سوس طويبلة تطوان - 

93222 تطوان املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.28423

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تقرر حل  22 شتنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رتسمالها  مبلغ   RAMZI SERVICES

مقرها  وعنوان  درهم   12.222

اإلجأماعي 2, زنقة ب شارع واد سوس 

تطوان   93222  - تطوان  طويبلة 

املغرب نتيجة 9 : حل الشركة.

زنقة   ,2 الأصفية ب  مقر  وحدد 

 - ب شارع واد سوس طويبلة تطوان 

93222 تطوان املغرب. 

وعين:

السيد)ة) ز6يدة لهال9 و عنوانه)ا) 

زنقة سيليني تجزئة عبد املومن   32

البيضاء  الدار   16 شقة   6 طابق 

املغرب  البيضاء  الدار   22222

كمصفي )ة) للشركة.

رمزي  اسماعيل  السيد)ة) 

 8 شارع واد سوس زنقة  وعنوانه)ا) 

رقم 2 تطوان 93222 تطوان املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 االبأدائية بأطوان بأاريخ 

2222 تحت رقم 2222.

721I

MOGADOR GESTION

 ATMOSPHERE
D'ARGANERAIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC

 ATMOSPHERE D›ARGANERAIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 142 
البرج 1 زنقة ابن حازم - 44222 

الصويرة املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1281

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2222 24 مارس  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 ATMOSPHERE D’ARGANERAIE
درهم   522.222 رتسمالها  مبلغ 
رقم  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 
 - حازم  ابن  زنقة   1 البرج   142
 :9 نتيجة  املغرب  الصويرة   44222
جائحة  بسبب  تر6اح  تحقيق  عدم 

كوفيد19-.
 142 وحدد مقر الأصفية ب رقم 
 44222  - حازم  ابن  زنقة   1 البرج 

الصويرة املغرب. 
وعين:

نيكو9  البان  سبين  السيد)ة) 
الغزوة  دوار  عنوانه)ا)  و  مير�سي 
44222 الصويرة املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالصويرة بأاريخ 15 يونيو 

2222 تحت رقم 218/2222.

722I

F.B.A.K GESTION SARL

ART-KINE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

F.B.A.K GESTION SARL

شارع بئر انزران اقامة الشعيبي 

 bd bir anzarane طابق 1 ابن جرير

 residence chaibi، 43150،

benguerir املغرب

ART-KINE SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي الزاوية 

العزوزية رقم 35 - 43152 ابن جرير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 ماي   29

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

ART-  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.KINE SARL AU

الترويض   : غرض الشركة بإيجاز 

الطبي.

عنوان املقر االجأماعي : حي الزاوية 

العزوزية رقم 35 - 43152 ابن جرير 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : بن طالب  السيد زكرياء 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد زكرياء بن طالب عنوانه)ا) 
 43152 35 حي الزاوية العزوزية رقم 

ابن جرير املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زكرياء بن طالب عنوانه)ا) 
 43152 35 حي الزاوية العزوزية رقم 

ابن جرير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بابن جرير بأاريخ 21 يونيو 

2222 تحت رقم 192.
723I

TRAGESCO

TECHNO FILM MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TRAGESCO
 BD LA RESISTANCE B21، 159
2490، CASABLANCA MAROCA
TECHNO FILM MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

شفشاوني رقم 7 كيلو متر 11622 
عين السبع - 22252 دار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

552821
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 غشت   24
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TECHNO FILM MAROC
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البالستيكية  واملنأجات  االغشية 

والخشبية والكرتون.
 تصميم وتصنيع وانأاج االغشية 
مأعددة  والأعبئة  االملنيوم  ولفائف 
الطبقات للصناعات الغذائية ومواد 
الأعبئة والأغليف والأعبئة املأنوعة..

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 11622 متر  كيلو   7 رقم  شفشاوني 

البيضاء  دار   22252  - السبع  عين 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.668  : العمري  كريم  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 1.666  : لوحي�سي  سليم  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 1.666  : بوخريص  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العمري  كريم  السيد 

زنقة ابي حنيفة رقم 5 املطافي 52252 

طنجة املغرب.

السيد سليم لوحي�سي عنوانه)ا) 

44 تجزئة البدر ط 2 ش7 عين السبع 

22252 الدار البيضاء املغرب.

السيد رشيد بوخريص عنوانه)ا) 

 252 رقم   1 الحي املحمدي الواحدة 

42252 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  العمري  كريم  السيد 

زنقة ابي حنيفة رقم 5 املطافي 52252 

طنجة املغرب

السيد سليم لوحي�سي عنوانه)ا) 

44 تجزئة البدر ط 2 ش7 عين السبع 

22252 الدار البيضاء املغرب

السيد رشيد بوخريص عنوانه)ا) 

 252 رقم   1 الحي املحمدي الواحدة 

42252 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

غشت 2222 تحت رقم 834814.

724I

TRAGESCO

YAZIM MAROC TECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

TRAGESCO

 BD LA RESISTANCE B21، 159

2490، CASABLANCA MAROCA

YAZIM MAROC TECH شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 59 شارع 

زرقطوني رقم 3 طابق 8 - 22252 

دار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.383443

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في 18 يوليوز 2222 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 YAZIM MAROC الوحيد  الشريك 

TECH مبلغ رتسمالها 122.222 درهم 

شارع   59 اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 

 22252  -  8 طابق   3 زرقطوني رقم 

تاكد   : املغرب نتيجة 9  دار البيضاء 

عجزها عن االسأمرار.

و حدد مقر الأصفية ب 59 شارع 

زرقطوني رقم 3 طابق 8 - 22252 دار 

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  محجوب  زالق  السيد)ة) 
ليزير  زنقة   46 و   44 رقم  عنوانه)ا) 

املغرب  البيضاء  دار   22252 بولو 

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقأضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

 8 طابق   3 شارع زرقطوني رقم   59  :

الدار البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

غشت 2222 تحت رقم 834912.

725I

BEST ACTIONS COMPTA

MAUSSE INSTITUT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BEST ACTIONS COMPTA
 APPT 3 1ER ETAGE IMM DAHIR

 BD HASAN 2 HAY HASSANI
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
MAUSSE INSTITUT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 
نهيلة - 15 الطابق الثالث مكأب 
N°14 172 شارع محمد الديوري 

القنيطرة - 14222 القنيطرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
66619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MAUSSE INSTITUT
تكوين   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مسأمر من تي نوع وفي جميع املواضيع 
وجميع اللغات - الأدريب - تكوين عبر 

اإلنترنت - اسأيراد وتصدير - .
عمارة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
مكأب  الثالث  الطابق   15  - نهيلة 
الديوري  محمد  شارع   N°14 172
القنيطرة - 14222 القنيطرة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   522  : السيد بركوي زهير 

بقيمة 122 درهم للحصة .
522 حصة   : السيد نبيل املوش 

بقيمة 122 درهم للحصة . 
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والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زهير  بركوي  السيد 

 566 اسكجور تجزئة معطي هللا رقم 

مراكش 42222 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  املوش  نبيل  السيد 

إيل  ببج   11 رقم  فينس  دوال  كا9 

28221 مدريد  فيلون مدريد اسبانيا 

اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  زهير  بركوي  السيد 

 566 اسكجور تجزئة معطي هللا رقم 

مراكش 42222 مراكش املغرب

السيد نبيل املوش عنوانه)ا) كا9 
إيل فيلون  ببج   11 دوال فينس رقم 

مدريد اسبانيا 28221 مدريد اسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  بالقنيطرة  االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 92633.

726I

SOCIETE MODYANI SARL

PRESTIGE APARTEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100

الفنيدق املغرب

PRESTIGE APARTEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

باب سبأة رقم 1219-13 الطابق 

الخامس شقة رقم 11 - 93122 

الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

32219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   12

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PRESTIGE APARTEMENT
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري ..
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الطابق   1219-13 رقم  سبأة  باب 
 93122  -  11 رقم  شقة  الخامس 

الفنيدق املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   122  : طايا  عاد9  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   452  : السيد محمد طايا 

بقيمة 122 درهم للحصة .
452 حصة   : السيد سعيد مريق 

بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  طايا  عاد9  السيد 
تجزئة باب سبأة شارع عبد الخالق 
الفنيدق   93122  39 عمارة  طريس 

املغرب.
عنوانه)ا)  طايا  محمد  السيد 
العلويين  شارع  سبأة  باب  تجزئة 
 93122 6 4 رقم  187 الطابق  عمارة 

الفنيدق املغرب.
 88 السيد سعيد مريق عنوانه)ا) 
وليلي  اقامة  الخامس  محمد  شارع 
طنجة   92222  26 شقة   7 طابق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  طايا  محمد  السيد 
العلويين  شارع  سبأة  باب  تجزئة 
 93122 6 4 رقم  187 الطابق  عمارة 

الفنيدق املغرب
 88 السيد سعيد مريق عنوانه)ا) 
وليلي  اقامة  الخامس  محمد  شارع 
طنجة   92222  26 شقة   7 طابق 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 االبأدائية بأطوان بأاريخ 

2222 تحت رقم 1958.

727I

SOCIETE MODYANI SARL

SONNY AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

SONNY AUTO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 153 شارع 
ابن خزيمة - 92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.21993
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2215 مارس   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تحمد شأوكي  )ة)  السيد  تفويت 
152 حصة اجأماعية من تصل 152 
حصة لفائدة السيد )ة) محمد بشير 

ياسين بأاريخ 26 شتنبر 2214.
حمامي  عمر  )ة)  السيد  تفويت 
152 حصة اجأماعية من تصل 152 
حصة لفائدة السيد )ة) محمد بشير 

ياسين بأاريخ 26 شتنبر 2214.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   29 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2215 تحت رقم 149497.

728I

إئأمانية الوفاء

BIDANI CLUB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئأمانية الوفاء
شارع عال9 الفا�سي الرقم 79 

سطات ، 26222، سطات املغرب
 BIDANI CLUB

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

ارر�سي تجزئة املجد الرقم 93 

سطات - 26222 سطات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

7177

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BIDANI CLUB

قاعة   1-  : غرض الشركة بإيجاز 

الرياضة

النشاط  لعمليات  وكيل   2-

الريا�سي والفني.

الطابق   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 93 الرقم  املجد  تجزئة  ارر�سي 

سطات - 26222 سطات املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : تيوب  بيداني  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  تيوب  بيداني  السيد 

دوار الشعيبيات لبهالة راس العين ابن 

احمد 26522 ابن احمد املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  تيوب  بيداني  السيد 

دوار الشعيبيات لبهالة راس العين ابن 

احمد 26522 ابن احمد املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   26 االبأدائية بسطات بأاريخ 

2222 تحت رقم 1271/2222.

729I

FIDUCIACOM

HABITATION TENDANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIACOM

 355BD MOHAMED V ESPACE

 YOUSRA 3 EME ETAGE

 N° BUREAU 44 ، 12000،

CASABLANCA MAROC

 HABITATION TENDANCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 4 ت 

ممر اللوز عين السبع - 12222 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HABITATION TENDANCE

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري و تعما9 البناء املأنوعة نجارة 

سباكة كهر6اء .

ت   4  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 12222  - السبع  عين  اللوز  ممر 

الدارالبيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : حمزة  عمراوي  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حمزة  عمراوي  السيد 
عين   21 رقم   1 زنقة  كريم  تجزئة 

الشق 12222 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حمزة  عمراوي  السيد 
عين   21 رقم   1 زنقة  كريم  تجزئة 

الشق 12222 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 838893.

712I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

STE GUARIMETAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
STE GUARIMETAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجأماعي سلوان، 

44/42، الحي الصناعي BP رقم 129 
- 62222 الناظور املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.2743
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2216 يونيو   21 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الأالية  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
- تجارة الوقود.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
23 يونيو  االبأدائية بالناضور بأاريخ 

2216 تحت رقم 2395.

711I

ORIEN.COMPTA

M&Z BEACH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ORIEN.COMPTA
52 شارع محمد الخامس حي 

الحسني بركان ، 62322، بركان 
املغرب

M&Z BEACH شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة 23 
الطابق الثاني عمارة مضران شارع 
محمد الخامس - 62322 بركان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
8695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 غشت   15
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 M&Z  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.BEACH
اقامة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
سياحية واخرى قصيرة املدى-مطعم.

 23 : شقة  عنوان املقر االجأماعي 
شارع  مضران  عمارة  الثاني  الطابق 
بركان   62322  - الخامس  محمد 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : ميمون  زريوح  السيد 
حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ميمون  زريوح  السيد 
بركان 62322 بركان املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ميمون  زريوح  السيد 

زنقة النخلة رقم 27االندلس 62322 

بركان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بأاريخ  ببركان  االبأدائية 

2222 تحت رقم 498/2222.

712I

AUFIDEX CONSEILS

MAKOGEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUFIDEX CONSEILS

 APPT 8 IMM 2 LOT RATMA

 3eme ETAGE AV. ALLAL EL

 FASSI MARRAKECH ، 40070،

MARRAKECH MAROC

MAKOGEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

عبد الكريم الخطابي, زنقة حسن 

بن مبارك, اقامة الخطابية العمارة 

ب الطابق االو9 رقم 3, مراكش - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

129385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 غشت   31

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MAKOGEST

خدمة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استشارات النشاط الأجاري / مقاو9 

الديكور تو زخرفة الشقق.
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شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

حسن  زنقة  الخطابي,  الكريم  عبد 

العمارة  الخطابية  اقامة  مبارك,  بن 

 - مراكش   ,3 رقم  االو9  الطابق  ب 

42222 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   82  : ماورو فريري  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 22  : كورا  ستيفانية  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فريري  ماورو  السيد 

شارع   35 الشقة رقم  النخلة  اقامة 

مراكش   42222 زرقطوني  محمد 

املغرب.

السيدة ستيفانية كورا عنوانه)ا) 

شارع   35 الشقة رقم  النخلة  اقامة 

مراكش   42222 زرقطوني  محمد 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  فريري  ماورو  السيد 

شارع   35 الشقة رقم  النخلة  اقامة 

مراكش   42222 زرقطوني  محمد 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   32 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 139912.

713I

إئأمانية الوفاء

BRAHIM MONEY SEND
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئأمانية الوفاء

شارع عال9 الفا�سي الرقم 79 

سطات ، 26222، سطات املغرب

BRAHIM MONEY SEND

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 65 
مكرر شارع عال9 الفا�سي سطات - 

26222 سطات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
7189

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BRAHIM MONEY SEND
ممثل   1-  : غرض الشركة بإيجاز 

تجاري )تحويل ارموا9)..
عنوان املقر االجأماعي : الرقم 65 
 - مكرر شارع عال9 الفا�سي سطات 

26222 سطات املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : ابراهيم  سالمة  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ابراهيم عنوانه)ا)  السيد سالمة 
 21 الشقة  الفا�سي  عال9  شارع   67

سطات 26222 سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ابراهيم عنوانه)ا)  السيد سالمة 
 21 الشقة  الفا�سي  عال9  شارع   67

سطات 26222 سطات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بسطات بأاريخ 24 تكأو6ر 

2222 تحت رقم 1281/2222.

714I

إئأمانية الوفاء

 AUTO ECOLE
ABDERRAHIM EL ANOUARI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئأمانية الوفاء
شارع عال9 الفا�سي الرقم 79 

سطات ، 26222، سطات املغرب
 AUTO ECOLE ABDERRAHIM EL
ANOUARI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
املسيرة الخضراء مركز اوالد مراح 
ابن احمد - 26252 ابن احمد 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 AUTO ECOLE ABDERRAHIM EL

.ANOUARI
تعليم   1-  : غرض الشركة بإيجاز 

السياقة.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
املسيرة الخضراء مركز اوالد مراح ابن 

احمد - 26252 ابن احمد املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
االنواري  الرحيم  عبد  السيد 
 122 1.222 حصة بقيمة  االدري�سي : 

درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

االنواري  الرحيم  عبد  السيد 
االدري�سي عنوانه)ا) كدية رحو سيدي 
بلقاسم السكامنة ابن احمد 26252 

ابن احمد املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
االنواري  الرحيم  عبد  السيد 
االدري�سي عنوانه)ا) كدية رحو سيدي 
بلقاسم السكامنة ابن احمد 26252 

ابن احمد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بأاريخ  احمد  ببن  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 34/2222.

715I

مقاولة في الحسابات

KRIMO CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مقاولة في الحسابات
32 شارع محمد الخامس الحسيمة 
ص.. ب 334، 32222، الحسيمة 

املغرب
KRIMO CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي بشارع 
الحسن الثاني رقم 64 ترجيست - 

32222 الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
145

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   26
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KRIMO CASH
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مدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تعما9 وكيل بالعمولة.

بشارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - ترجيست   64 رقم  الثاني  الحسن 

32222 الحسيمة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : كريم  البودجاي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد البودجاي كريم عنوانه)ا) 
 21 رقم  هللا  عبد  بن  عال9  زنقة 

ترجيست 32222 الحسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد البودجاي كريم عنوانه)ا) 
 21 رقم  هللا  عبد  بن  عال9  زنقة 

ترجيست 32222 الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  بالحسيمة  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 32.

716I

طال9 القلقولي - موثق

E.H.M DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

طال9 القلقولي - موثق
تسفي، شارع كينيدي و زنقة 

الكأبية، إقامة زكار الطابق ارو9 
الرقم ١، 46222، تسفي املغرب
 E.H.M DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 
 M3 الدوحة، العمارة 12، رقم

املدينة الجديدة، شارع ابن بطوطة، 
تسفي 46222 تسفي املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.12111

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   2222 يوليوز   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
محمد  )ة)  السيد  تفويت 
122 حصة اجأماعية من  الحيداوي 
السيد  لفائدة  حصة   1.222 تصل 
)ة) مريم الحيداوي بأاريخ 21 يوليوز 

.2222
محمد  )ة)  السيد  تفويت 
122 حصة اجأماعية من  الحيداوي 
تصل 1.222 حصة لفائدة السيد )ة) 
 21 الحيداوي بأاريخ  فاطمة الزهراء 

يوليوز 2222.
محمد  )ة)  السيد  تفويت 
122 حصة اجأماعية من  الحيداوي 
تصل 1.222 حصة لفائدة السيد )ة) 
يوليوز   21 بأاريخ  الحيداوي  هاجر 

.2222
محمد  )ة)  السيد  تفويت 
122 حصة اجأماعية من  الحيداوي 
تصل 1.222 حصة لفائدة السيد )ة) 
يوليوز   21 بأاريخ  الحيداوي  سعاد 

.2222
محمد  )ة)  السيد  تفويت 
122 حصة اجأماعية من  الحيداوي 
السيد  لفائدة  حصة   1.222 تصل 
)ة) تميرة الحيداوي بأاريخ 21 يوليوز 

.2222
محمد  )ة)  السيد  تفويت 
242 حصة اجأماعية من  الحيداوي 
تصل 1.222 حصة لفائدة السيد )ة) 
 21 بأاريخ  الحيداوي  تمين  محمحد 

يوليوز 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   12 بأاريخ  بآسفي  االبأدائية 

2222 تحت رقم 772.
717I

HORICOM

SONACOTRAP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SONACOTRAP شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 18 شارع 
سانت لويس إقامة موالي سليمان 
شقة رقم 1 - فاس 32222 املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.17381
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   1997 تكأو6ر   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
نظيفي  خالد  )ة)  السيد  تفويت 
482 حصة اجأماعية من تصل 962 
حصة لفائدة السيد )ة) فؤاد نظيفي 

بأاريخ 22 تكأو6ر 1997.
نظيفي  خالد  )ة)  السيد  تفويت 
تصل  من  اجأماعية  حصة   482
يونس  )ة)  962 حصة لفائدة السيد 

نظيفي بأاريخ 22 تكأو6ر 1997.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
دجنبر   21 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

1998 تحت رقم 1225/98.

718I

FICOFISC

J.F.A CALL
إعالن مأعدد القرارات

FICOFISC
 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME
 ETAGE N62 FES ، 30000، FES

MAROC
J.F.A CALL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: رقم 

2 زنقة عمر االدري�سي ظهر املهراز 
شارع الجوالن مكأب الطابق الأالت 

املدينة الجديدة - 32222 فاس 
املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.72385
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 23 تكأو6ر 2222 تم اتخاذ 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تمت املصادقة على عمليتي هبة من 
البيضاوية  ولد  جما9  السيد  طرف 
لفائدة السيدة خولة الدرقاوي وكذا 
الزرهوني  امين  محمد  طرف  من 

لفائدة السيدة امينة ادري�سي كنوني
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
محدد  اإلجأماعي  الرتسما9  مايلي: 
 1222 درهم مقسم إلى   122222 في 
درهم   122 ب  إجأماعية  حصة 
للحصة الواحدة مقسم على الشكل 
 322 كنوني  ادري�سي  امينة   : الأالي 
 175 الفأاح  عبد  دريوش   ، حصة 
حصة ، الدركاوي خولة 352 حصة ، 

بودركة يسرى 175 حصة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   26 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4123.
719I

HORICOM

SONACOTRAP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما9 الشركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SONACOTRAP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 18 شارع 
سانت لويس إقامة موالي سليمان 
شقة رقم 1 - فاس 32222 املغرب.

رفع رتسما9 الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.17381
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   1997 تكأو6ر   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 
من  تي  درهم»   1.222.222«
 1.422.222« إلى  درهم»   422.222«
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسأحقة.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   21 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

1998 تحت رقم 1225/1998.
722I

HORICOM

SONACOTRAP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SONACOTRAP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 18 شارع 
سانت لويس إقامة موالي سليمان 
شقة رقم 1 - فاس 32222 املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.17381
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 22 تكأو6ر 1997 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»18 شارع سانت لويس إقامة موالي 
 32222 - فاس   1 سليمان شقة رقم 
املغرب» إلى »28 إقامة بسمة 2 شارع 
فاس   - صفرو  طريق  رشيد  موالي 

32222 املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   21 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

1998 تحت رقم 1225/1998.
721I

HORICOM

SONACOTRAP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما9 الشركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SONACOTRAP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 28 إقامة 
بسمة 2 شارع موالي رشيد طريق 

فاس - 32222 فاس املغرب.
رفع رتسما9 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.17381

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم   2224 يوليوز   12 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 
من  تي  درهم»   1.622.222«
»1.422.222 درهم» إلى »3.222.222 
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسأحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   12 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2224 تحت رقم 638/24.
722I

KAMAR BENOUNA

ABBOTT MOROCCO ش م م
إعالن مأعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
ABBOTT MOROCCO ش م م 
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 42 شارع 
عبد املومن اقامة وليلي ستريت - 

22242 الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.353655

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 22 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
اسأقالة  معاينة  العام  الجمع  قرر 
السيد محمد ر6يع املريني من منصب 

التسيير 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الجمالي  عييين كمسييرالسيد عاد9 
للبطاقة  حامل  مغر6ية  الجنسية 

BK96776 الوطنية رقم
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

2

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842384.

723I

FIDUCIAIRE -312-

FERTIPO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

FIDUCIAIRE -312-

 LOT EL BARAKA LAKSSOUR 43

 ROUTE DE CASA N ، 40080،

MARRAKECH MAROC

FERTIPO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : تجزئة 

زهور تاركة عمارة GH 18 شقة رقم 

3 مراكش تاركة - 42132 مراكش 

املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.91949

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر حل   2222 ماي   31 في  املؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة   FERTIPO

 122.222 رتسمالها  مبلغ  املحدودة 

اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 GH 18 عمارة  تاركة  زهور  تجزئة 

 42132  - 3 مراكش تاركة  شقة رقم 

بسبب  رزمة  نتيجة  املغرب  مراكش 

كوفيد 19.

وعين:

السيد)ة) محمد الفن و عنوانه)ا) 

شارع ارمير موالي عبد هللا الرويضات 

املغرب  مراكش   42292  68 رقم   1

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

تجزئة  وفي   2222 يونيو   21 بأاريخ 

GH 18 شقة رقم  زهور تاركة عمارة 

مراكش   42132  - تاركة  مراكش   3

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   25 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 12484.
724I

مكأب الدراسات القانونية والجبائية

IRZER BUILDINGS 
تأسيس شركة املساهمة

مكأب الدراسات القانونية 
والجبائية

63، شارع الكورنيش العمارة ب 
الطابق 5 ، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
 IRZER BUILDINGS »شركة 

املساهمة» 
وعنوان مقرها االجأماعي: 34، زنقة 
املنارة، حي الهناء -، 22222 الدار 

البيضاء املغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهمة»
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.558245
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21
ارسا�سي لشركة املساهمة باملميزات 

الأالية:
شكل الشركة : شركة املساهمة .

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 IRZER : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

. BUILDINGS
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الهندسة املدنية 
او  االعما9  مخألف  مقاولة 

اإلنشاءات.
عنوان املقر االجأماعي : 34، زنقة 
الدار   22222  - الهناء  حي  املنارة، 

البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
ويبلغ رتسما9 الشركة 1.222.222 

درهم،
مقسم كالأالي:

 SOCIETE الشركة 
 MAGHREBIENNE DE GENIE
 SOMAGEC : 2.498 باخأصار CIVIL

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
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 SOCIETE GENERALE الشركة 

 DES TRAVAUX DU MAROC

حصة   SGTM : 2.498 باخأصار 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 SOCIETE DE TRAVAUX الشركة

 AGRICOLES MAROCAINS

حصة   STAM : 2.498 باخأصار 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 SOCIETE NOUVELLE الشركة 

DES CONDUITS D’EAU باخأصار 

 122 بقيمة  حصة   SNCE : 2.498

درهم للحصة .

 1  : السيد جزيف روجي سهيون 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

فايس  يان  سباستيان  السيد 

صاهيون : 1 حصة بقيمة 122 درهم 

للحصة .

حصة   1  : السيد امحمد القباج 

بقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   1  : القباج  حمزة  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 1  : السيد لويس ريمون بودراند 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 1  : بودران  لوران  لويس  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 1  : لحبابي  الجبار  عبد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   1  : معلم  حميد  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .

مجلس  تعضاء  تو  املأصرفون   

الرقابة: 

 SOCIETE الشركة 

 MAGHREBIENNE DE GENIE

 SOMAGEC باخأصار   CIVIL

ملأقى  بصفأه)ا) مأصرف عنوانه)ا) 

زنقة كوربي و زنقة محمد املسفيوي، 

عكاشة 22222 الدار البيضاء املغرب

 SOCIETE GENERALE الشركة 

 DES TRAVAUX DU MAROC

باخأصار SGTM بصفأه)ا) مأصرف 

 2 شارع الزرقطوني الرقم  عنوانه)ا) 

22222 الدار البيضاء املغرب.

 SOCIETE NOUVELLE الشركة 
DES CONDUITS D’EAU باخأصار 
SNCE بصفأه)ا) مأصرف عنوانه)ا) 
 12292 اكدا9  العدوية،  ساحة 

الر6اط املغرب
 SOCIETE DE TRAVAUX الشركة
 AGRICOLES MAROCAINS
باخأصار STAM بصفأه)ا) مأصرف 
عنوانه)ا) زنقة ابو هديل عالف اقامة 

سلمى 22222 الدار البيضاء املغرب
سهيون  روجي  جزيف  السيد 
االدارة  مجلس  رئيس  بصفأه)ا) 
عنوانه)ا)  للشركة  العام  واملدير 
الدار   22222 املحيط االطل�سي   ،11

البيضاء املغرب
فايس  يان  سباستيان  السيد 
مأصرف  بصفأه)ا)  صاهيون 
املحيط  شارع   4 عنوانه)ا) 
االطل�سي،الطابق السفلي الشقة ف 
الدار   22222 تجزئة دار سوينيا   ،4

البيضاء املغرب
القباج بصفأه)ا)  امحمد  السيد 
8622 طريق  مأصرف عنوانه)ا) كلم 
الدار   22222 كاليفورنيا  مكة، 

البيضاء املغرب
بصفأه)ا)  القباج  حمزة  السيد 
مأصرف عنوانه)ا) فيال القباج طريق 
1229، سيدي معروف 22222 الدار 

البيضاء املغرب
بودراند  ريمون  لويس  السيد 
فيال  عنوانه)ا)  مأصرف  بصفأه)ا) 
انفا  الدياب،  عين  و  زنقة  اسماء 

22222 الدار البيضاء املغرب
بودران  لوران  لويس  السيد 
بلوك  مأصرف عنوانه)ا)  بصفأه)ا) 
21 طريق ازمور،عين الدياب 22222 

الدار البيضاء املغرب
لحبابي  الجبار  عبد  السيد 
 19 عنوانه)ا)  مأصرف  بصفأه)ا) 
السوي�سي  مسعود  سيدي  تجزئة 

12292 الر6اط املغرب
بصفأه)ا)  معلم  حميد  السيد 
مأصرف عنوانه)ا) 115 زنقة ف فا9 

فلوري 14222 القنيطرة املغرب

مراقب تو مراقبي الحسابات :

 CABINET DES الشركة 
 CONSULTATIONS JURIDIQUES
)ا)بصفأه   ET FINANCIERES
شارع   63 عنوانه)ا)  محاسب  خبير 
 5 الطابق  ب  عمارة  الكورنيش 

22222 الدارالبيضاء املغرب

ارسا�سي  النظام  مقأضيات 
توزيع  و  االحأياطي  بأكوين  املأعلقة 

ارر6اح :
.5%

املنصوص  الخاصة  اإلمأيازات 
عليها لكل شخص :

ال �سيء.
بقبو9  مأعلقة  مقأضيات 
تفويت  لهم  املخو9  ارشخاص 
ارسهم وتعيين جهاز الشركة املخو9 

له البث في طلبات القبو9 :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 841222.

725I

JURIS INVEST PARTNERS

 SOCIETE DU GHASSOUL ET
DE SES DERIVES SEFRIOUI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

JURIS INVEST PARTNERS
جيت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة الأوفيق سيدي معروف الدار 
البيضاء، 22272، الدار البيضاء 

املغرب
 SOCIETE DU GHASSOUL ET DE
SES DERIVES SEFRIOUI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي الحي 

الصناعي سيدي ابراهيم زنقة 825 - 
32222 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.17363
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 غشت   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

فؤاد  محمد  )ة)  السيد  تفويت 

حصة اجأماعية   4.925 الصفريوي 

من تصل 4.925 حصة لفائدة السيد 

)ة) سعد الصفريوي بأاريخ 12 غشت 

.2222
تفويت السيد )ة) انس الصفريوي 

تصل  من  اجأماعية  حصة   2.368

2.368 حصة لفائدة السيد )ة) سعد 

الصفريوي بأاريخ 12 غشت 2222.

امينة  )ة)  السيد  تفويت 

حصة اجأماعية   1.185 الصفريوي 

من تصل 1.185 حصة لفائدة السيد 

)ة) سعد الصفريوي بأاريخ 12 غشت 

.2222

فؤاد  محمد  )ة)  السيد  تفويت 

حصة اجأماعية   4.925 الصفريوي 

من تصل 4.925 حصة لفائدة السيد 

)ة) عبد السالم الصفريوي بأاريخ 12 

غشت 2222.

محسن  )ة)  السيد  تفويت 

حصة اجأماعية   2.368 الصفريوي 

من تصل 2.368 حصة لفائدة السيد 

)ة) عبد السالم الصفريوي بأاريخ 12 

غشت 2222.

عفيفة  )ة)  السيد  تفويت 

حصة اجأماعية   1.185 الصفريوي 

من تصل 1.185 حصة لفائدة السيد 

)ة) عبد السالم الصفريوي بأاريخ 12 

غشت 2222.
تفويت السيد )ة) دنيا الصفريوي 

تصل  من  اجأماعية  حصة   3.553

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   3.553

12 غشت  صوفيا الصفريوي بأاريخ 

.2222

فؤاد  محمد  )ة)  السيد  تفويت 

الصفريوي 676 حصة اجأماعية من 

)ة)  حصة لفائدة السيد   676 تصل 

12 غشت  صوفيا الصفريوي بأاريخ 

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

تكأو6ر   24 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4264.
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AA CONSULTING S.A.R.L

Y ESTATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AA CONSULTING S.A.R.L

14 ، شارع باريس الطابق الثاني رقم 

22 ، 22222، الدار البيضاء املغرب

Y ESTATE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 222، 

شارع عبد املومن رقم 5 الطابق 

السفلي - 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557711

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   26

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 Y  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ESTATE

غرض الشركة بإيجاز : العقارات ، 

اإلنعاش العقاري.

 ،222  : االجأماعي  املقر  عنوان 

الطابق   5 رقم  املومن  عبد  شارع 

البيضاء  الدار   22222  - السفلي 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 CONSULTING  134 الشركة 

درهم   122 بقيمة  حصة   : 950

للحصة.

 Tedy, Pierre-Marie السيد 

RINER : 50 حصة بقيمة 122 درهم 

للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 CONSULTING  134 الشركة 

الطابق  طاطا  زنقة   ،52 عنوانه)ا) 

االو9 22222 الدار البيضاء املغرب.

 Tedy, Pierre-Marie السيد 

كاليني  زنقة   ،24 عنوانه)ا)   RINER

92122 بولون بيالنكور فرنسا.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 Tedy, Pierre-Marie السيد 

كاليني  زنقة   ،24 عنوانه)ا)   RINER

92122 بولون بيالنكور فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842558.
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FLASH ECONOMIE

NODO SPAS MAROC
إعالن مأعدد القرارات

NODO SPAS MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها االجأماعي: 49 زنقة احمد 

بركات الطابق ارر�سي رقم 3 

املعاريف الدارالبيضاء 

رتسمالها : 25222 درهم

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

542995

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   2222 23 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية:

 JOSE MIGUEL تفويت   -

DONOSO FISCHER

 125 حصة للسيد محمد امديو 

من إجمالي 252

 JOSE MIGUEL تفويت 

DONOSO FISCHER

عز  اعبيد  للسيد  حصة   125  

الدين من إجمالي 252

اعبيد  الدين  عز  السيد  تعيين   -

مسيرا جديدا 

- تعيين السيد محمد اميدو مديرا 

 JOSE MIGUEL جديدا مكان السيد 

.DONOSO FISCHER

- تحويل الشكل القانوني للشركة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات الشريك الوحيد الى شركة ذات 

مسؤولية محدودة
ارسهم من  انأقا9  املوافقة على 

قبل جميع الشركاء
من   9 و   8.7.3.1 املادة  تعديل   

النظام ارسا�سي للشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842763
728I

BOUKHRIS &ASSOCIES

 SANLAM ASSET
MANAGEMENT MAROC

إعالن مأعدد القرارات

 SANLAM ASSET
MANAGEMENT MAROC

شركة مساهمة
رتسمالها 5.222.222 درهم 
مقرها االجأماعي: 216 شارع 

الزرقطوني، الدارالبيضاء
 RC n° 242.763 – IF N°

 42427592
العام  الجمع  محضر  بموجب 
يونيو   32 بأاريخ  املنعقد  العادي 

2222، تقرر ما يلي:
تعيين  على  املصادقة   -
السيد يحيى الشرايبي، املزداد بأاريخ 
بإقامة  القاطن  فبراير1981،   17
9، شارع عبد الهادي  تنافي، فيال رقم 
بوطالب، حي الحسني الدار البيضاء، 
كمأصرف   BE742856 رقم  وطنيأه 

جديد ؛
ويليام  السيد  تعيين   -
بأاريخ  املزداد  دوميس،  رو6نتسون 
جنوب  جنسيأه   ،1968 دجنبر   14
رقم  السفر  لجواز  الحامل  افريقي 
الكائن بطريق سترند   M22231452
كمأصرف  افريقيا،  جنوب  بلفيل 

جديد ؛
 SANAM شركة  تعيين   -
مساهمة  شركة   ،HOLDING
درهم   22.222.222 قدره  برتسما9 
زنقة   26 االجأماعي  مقرها  الكائن 

بالسجل  املسجل  سيا9،  افران 

عدد  تحت  البيضاء  بالدار  الأجاري 

السيد  قبل  من  املمثل   49869

اسماعيل فريح، كمأصرف جديد.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 

 839269 تحت عدد  بالدار البيضاء 

بأاريخ 28 شتنبر 2222.

ملخص قصد النشر 

729I

HORICOM

SONACOTRAP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رتسما9 الشركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SONACOTRAP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 28 إقامة 

بسمة 2 شارع موالي رشيد - 32222 

فاس املغرب.

رفع رتسما9 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.17381

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم   2226 نونبر   27 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 

من  تي  درهم»   2.222.222«

»3.222.222 درهم» إلى »5.222.222 

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بفاس بأاريخ 28 يناير 2227 

تحت رقم 31/27.
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HORICOM

SONACOTRAP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SONACOTRAP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 28 إقامة 
بسمة 2 شارع موالي رشيد - 32222 

فاس املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.17381

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
2212 تم تحويل  24 يونيو  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»28 إقامة بسمة 2 شارع موالي رشيد 
»الطابق  إلى  32222 فاس املغرب»   -
ارر�سي رقم 6 زنقة محمد الديوري م 

ج - 32222 فاس املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2213 تحت رقم 452/213.
731I

M.J.J CONSEILS SARL AU

 BOULANGERIE PATISSERIE
FROUGA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

M.J.J CONSEILS SARL AU
مركز كماسة شيشاوة ، 42222، 

مراكش املغرب
 BOULANGERIE PATISSERIE

FROUGA SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز 

كماسة جماعة كماسة شيشاوة . - 
41223 شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

2221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 BOULANGERIE PATISSERIE

. FROUGA SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : -اسأغال9 

مخبزة 

-صنع الحلويات العصرية 

-بيع الحاويات .

مركز   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 -  . كماسة جماعة كماسة شيشاوة 

41223 شيشاوة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : ر�سى  اجبارة  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اجبارة ر�سى عنوانه)ا) دوار 

 . شيشاوة  كماسة  وجماعة  كماسة 

41223 شيشاوة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اجبارة ر�سى عنوانه)ا) دوار 

 . شيشاوة  كماسة  وجماعة  كماسة 

41223 شيشاوة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   27 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 626/2222.

732I

لوكسر للحسابات

H.B.L CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

لوكسر للحسابات
41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 62222، وجدة املغرب
H.B.L CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 32 زنقة 9 
6 حي الوحدة 32 مير علي - 62222 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

42223
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   29
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 H.B.L  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
زنقة   32  : عنوان املقر االجأماعي 
9 6 حي الوحدة 32 مير علي - 62222 

وجدة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : السيدة نادية بوعسرية 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
 1.222  : السيدة نادية بوعسرية 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نادية بوعسرية عنوانه)ا) 
حي الزهور تجزئة حدائق وجدة زنقة 
وجدة   62222  14 رقم   4 سوسن 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة نادية بوعسرية عنوانه)ا) 
حي الزهور تجزئة حدائق وجدة زنقة 
وجدة   62222  14 رقم   4 سوسن 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   23 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2222 تحت رقم 1528.
733I

لوكسر للحسابات

C.B.F
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

لوكسر للحسابات
41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 62222، وجدة املغرب
C.B.F شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 457 زنقة 
ب 2 حي السالم تجزئة مشيور - 

62222 وجدة املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.38563

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تقرر حل  26 شتنبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
C.B.F مبلغ رتسمالها 122.222 درهم 
زنقة   457 وعنوان مقرها اإلجأماعي 
 - مشيور  تجزئة  السالم  حي   2 ب 
62222 وجدة املغرب نتيجة 9 : عدم 

الوصو9 للمبأغى.
 457 ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
2 حي السالم تجزئة مشيور  زنقة ب 

- 62222 وجدة املغرب. 
و عين:

و  بنعالية  سعيد  السيد)ة) 
2 شارع زايد  زنقة ب   457 عنوانه)ا) 
املغرب  وجدة   62222 سلطان  بن 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 
حي السالم تجزئة   2 زنقة ب   457  :

مشيور وجدة.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   23 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2222 تحت رقم 1516.

734I

SOCIETE FIDAV SARL

 SOCIETE MAROCAINE
 D›EQUIPEMENT ET DE

VERDURE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديين عمارة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 52222، مكناس 

املغرب

 SOCIETE MAROCAINE

 D›EQUIPEMENT ET DE

VERDURE SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

السفلي رقم 9 تجزئة العمورية 

البساتين - 52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

57349

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 SOCIETE MAROCAINE  :

 D’EQUIPEMENT ET DE

.VERDURE SARL AU

-تشغا9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املساحات  وتطوير  الري-إنشاء 

الخضراء-تشغا9 مأنوعة-بيع وشراء.

الطابق   : االجأماعي  املقر  عنوان 
العمورية  تجزئة   9 رقم  السفلي 

البساتين - 52222 مكناس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : القاسيمي  خالد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد خالد القاسيمي عنوانه)ا) 
 526 رقم   21 زنقة  العسكري  الحي 

البساتين 52222 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد القاسيمي عنوانه)ا) 
 526 رقم   21 زنقة  العسكري  الحي 

البساتين 52222 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   26 الأجارية بمكناس بأاريخ 

2222 تحت رقم 3645.
735I

LAAJEB ACCOUNTING

 PHARMACIE
DARAKOUBAA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

LAAJEB ACCOUNTING
 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN NC ، 93040،
TETOUAN MAROC

 PHARMACIE DARAKOUBAA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجأماعي حي البوغاز 
شارع واد املخازن رقم 12 - 93222 

املضيق املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
31861

الشريك  قرار  بمقأ�سى   
 2222 شتنبر   21 في  املؤرخ  الوحيد 
من  الشركة  تسمية  تغيير  تم 

 «  PHARMACIE DARAKOUBAA«
. «PHARMACIE EL GOURNA« إلى
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   26 االبأدائية بأطوان بأاريخ 

2222 تحت رقم 2243.
736I

SOCIETE ELGHACHY NEGOCE SARL AU

شركة الغا�سي نيقوص
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE ELGHACHY NEGOCE
SARL AU

ودادية ضاية نزهة رقم ف175 ، 
15122، الخميسات املغرب

شركة الغا�سي نيقوص شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي ضاية نزهة 
رقم ف 175 - 15222 الخميسات 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

29621
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   23
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

الغا�سي نيقوص.
اشغا9   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء - اسأيراد و تصدير - مفاوضات.
ضاية   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 15222  -  175 ف  رقم  نزهة 

الخميسات املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : احمد  عصمة  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  احمد  عصمة  السيد 

نصير  ابن  مو�سى  الجديد شارع  حي 

رقم 112 طابق االو9 فنيدق 13222 

فنيدق املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  احمد  عصمة  السيد 

نصير  ابن  مو�سى  الجديد شارع  حي 

رقم 112 طابق االو9 فنيدق 13222 

فنيدق املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  بالخميسات  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 651.

737I

ECO FINANCE

CAP CAPI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ECO FINANCE

زنقة سقراط إقامة إسالم، رقم 52 

املعاريف، 22372، الدار البيضاء 

املغرب

CAP CAPI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 65 زاوية 

زنقة مامون محمد وزنقة ابن 

عساكر محل 2 الطابق السفلي 

الدار البيضاء 22222 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557759

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 CAP  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CAPI

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ارموا9 و6يع العملة وتشغيل املحالت 

املأخصصة في تلعاب الحظ

السجائر  وتجارة  اسأيراد 

اإللكترونية والسيجار.

65 زاوية   : عنوان املقر االجأماعي 

زنقة مامون محمد وزنقة ابن عساكر 

محل 2 الطابق السفلي الدار البيضاء 

22222 الدارالبيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 522  : الدين  زهير سيف  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : هدى  اليابوري  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد زهير سيف الدين عنوانه)ا) 

22 قصبة بولعوان حي الهناء 22222 

الدار البيضاء املغرب.

السيدة اليابوري هدى عنوانه)ا) 

22 قصبة بولعوان حي الهناء 22222 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد زهير سيف الدين عنوانه)ا) 

22 قصبة بولعوان حي الهناء 22222 

الدار البيضاء املغرب

السيدة اليابوري هدى عنوانه)ا) 

22 قصبة بولعوان حي الهناء 22222 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842476.

738I

STE AYAD CONSULTING SARL

 CAFE-RESTAURANT ROCHE
NOIRE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE MOULAY AHMED

 LAGRARI IMMEUBLE HAMZA

 2EME ETAGE APPT N°9 ،

60000، OUJDA MAROC

 CAFE-RESTAURANT ROCHE

NOIRE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 9 تجزئة 
ريم طريق بوقناد9 وجدة - 62222 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

42233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   26

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

CAFE- : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.RESTAURANT ROCHE NOIRE

مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واسأغال9 مطعم.

تجزئة   9  : عنوان املقر االجأماعي 
 62222  - ريم طريق بوقناد9 وجدة 

وجدة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 422  : العيا�سي  حسن  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد بال9 العيا�سي : 222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 222  : العيا�سي  سكينة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 222  : العيا�سي  الهام  السيدة 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حسن العيا�سي عنوانه)ا) 
اوفوس  القديمة  الزاوية  قصر 
الرشيدية 52222 الرشيدية املغرب.

عنوانه)ا)  العيا�سي  بال9  السيد 
شارع احمد الكعوا�سي تجزئة ريم رقم 

9 وجدة 62222 وجدة املغرب.
العيا�سي  سكينة  السيدة 
الكعوا�سي  احمد  شارع  عنوانه)ا) 
تجزئة ريم رقم 9 وجدة 62222 وجدة 

املغرب.
السيدة الهام العيا�سي عنوانه)ا) 
شارع احمد الكعوا�سي تجزئة ريم رقم 

9 وجدة 62222 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن العيا�سي عنوانه)ا) 
شارع احمد الكعوا�سي تجزئة الريم 

رقم 29 وجدة 62222 وجدة املغرب
عنوانه)ا)  العيا�سي  بال9  السيد 
شارع احمد الكعوا�سي تجزئة الريم 

رقم 29 وجدة 62222 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   26 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2222 تحت رقم 1539.

739I

auditeexpert

DIKA FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

auditeexpert
 n 5 Rue Ghassan Kanafani 6

 eme etage fes n 5 Rue Ghassan
 Kanafani 6 eme etage fes،

30000، Fes maroc
DIKA FOOD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 15 شارع 

لال تمينة مكاتب ايريس رقم 1 فاس - 
32224 فاس املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.43249

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 12 شتنبر 2222 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

ايريس  مكاتب  تمينة  لال  شارع   15«
32224 فاس املغرب»   - 1 فاس  رقم 
الصناعي  الحي  زناتة  »زنقة  إلى 

الحي  زناتة  زنقة  فاس  الدكارات 

 32122 فاس  الدكارات  الصناعي 

فاس املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   11 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4164.

742I

KAMAR BENOUNA

 ANFA INVEST GESTION
ش م م

إعالن مأعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

ANFA INVEST GESTION ش م م 

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 49 زنقة 

احمد بركات - 22122 الدارالبيضاء 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.297549

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 28 يوليوز 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

قرر الجمع العام املصادقة على بيع 

الحصص 

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

وافق على مساهمة ضمانات  مايلي: 

 «  MHM CAPITAL  « الشركات 

البند  تغيير  مع   «  JIM CAPITAL«و

الأاسع من القوانين 

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
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بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
الحصص

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842442.
741I

cofiber sarl

شركة »محطة نصيري»
إعالن مأعدد القرارات

cofiber sarl
 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc
شركة »محطة نصيري» »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجأماعي: جماعة 
زكز9 طريق مداغ كلم 1 - 62322 

بركان املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.5447

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 25 تكأو6ر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
عبد  نصيري  السيد  وهب  مايلي: 
السيد  حصة ربنائه:   5722 الكريم 
نصيري  السيد  محمد،  نصيري 
ميمون، نصيري عبد الرزاق، نصيري 
 122 بقيمة  سهام  ونصيري  فطيمة 
تصبحت  ذلك  إثر   ، للواحدة  درهم 
الشركة  لرتسما9  املكونة  الحصص 
 5282 نصيري عبد الكريم:   : كاآلتي 
حصة، نصيري محمد: 1432 حصة، 
نصيري ميمون: 1432 حصة، نصيري 
نصيري  حصة،   1432 الرزاق:  عبد 
حصة ونصيري سهام:   715 فطيمة: 
715 حصة. املجموع : 11222 حصة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 
النظام ارسا�سي الأالية: 

الذي ينص على   :7 و   6 بند رقم 
عبد  نصيري  السيد  وهب  مايلي: 
السيد  حصة ربنائه:   5722 الكريم 
نصيري  السيد  محمد،  نصيري 
ميمون، نصيري عبد الرزاق، نصيري 

 122 بقيمة  سهام  ونصيري  فطيمة 
تصبحت  ذلك  إثر   ، للواحدة  درهم 
الشركة  لرتسما9  املكونة  الحصص 
 5282 نصيري عبد الكريم:   : كاآلتي 
حصة، نصيري محمد: 1432 حصة، 
نصيري ميمون: 1432 حصة، نصيري 
نصيري  حصة،   1432 الرزاق:  عبد 
حصة ونصيري سهام:   715 فطيمة: 
715 حصة. املجموع : 11222 حصة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   26 بأاريخ  ببركان  االبأدائية 

2222 تحت رقم 539/2222.

742I

STE CHCOM SARL

STE IBDE TRAV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CHCOM SARL
 RUE N° 22 N° 42 SIDI KACEM،
16000، SIDI KACEM MAROC

STE IBDE TRAV SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي ميلود 
زنقة 21 رقم الدار 7 سيدي قاسم 

16222 سيدي قاسم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
29299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 غشت   16
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.IBDE TRAV SARL AU
اشغا9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخألفة .

عنوان املقر االجأماعي : حي ميلود 
سيدي قاسم   7 رقم الدار   21 زنقة 

16222 سيدي قاسم املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رتسما9  مبلغ 

122.222.222 درهم، مقسم كالأالي:

 : فنشة  ابراهيم  السيد 

 122.222 حصة بقيمة   1.222.222

درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فنشة  ابراهيم  السيد 

سيدي   16222  174 حي النصر رقم 

قاسم املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  فنشة  ابراهيم  السيد 

سيدي   16222  174 حي النصر رقم 

قاسم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 االبأدائية بسيدي قاسم بأاريخ 

شتنبر 2222 تحت رقم 247/2222.

743I

cofiber sarl

شركة »محطة نصيري»
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

cofiber sarl

 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc

شركة »محطة نصيري» شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

و عنوان مقرها االجأماعي جماعة 

زكز9 طريق مداغ كلم 1 - 62322 

بركان .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.5447

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 25 تكأو6ر 2222 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   26 بأاريخ  ببركان  االبأدائية 

2222 تحت رقم 539/2222.

744I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 FCP CAPITAL

OPTIMISATION
إعالن مأعدد القرارات

«FCP CAPITAL OPTIMISATION« 

صندوق مشترك للأوظيف 

رسماله 1.222.222,22 درهم

الكائن مقره : الدار البيضاء- 63، 

شارع موالي يوسف 

تعديــل نظــام الأدبيـر 

بموجب مداوالت مجلس إدارة   -I

 BMCE CAPITAL« مؤسسـة الأدبير 

 ،«GESTION

املنعقد في 12 يونيـو 2222، تقرر:

املالية  السنة  تعديـل   •

للشركة؛

تعديـل تخصيص النأائج؛  •

االكأأاب  تعديل   •

واالسترداد؛

تعديل نظام الأدبير.   •

من  الأدبير  نظام  اعأماد  تم   -II

طرف الهيأة املغر6ية لسوق الرساميل 

 2222 شتنبر   21 بأاريخ   «AMMC«

 .GP22143 تحت رقم

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -III

املحكمة  لدى  الضبط  بكأابة 

 11 بأاريخ  البيضاء  للدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842927.
عن املسأخلص والبيانات

745I
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A. SAAIDI CONSULTANTS

UPLINE OPPORTUNITES
إعالن مأعدد القرارات

«UPLINE OPPORTUNITES« 
صندوق مشترك للأوظيف

رسماله 1.222.222,22 درهم
الكائن مقره : الدار البيضاء- 121، 

شارع الزرقطوني 
تعديــل نظــام الأدبيـر 

بموجب مجلس إدارة مؤسسة   -I
 UPLINE CAPITAL« الأدبير 
 27 في  املنعقد   «MANAGEMENT

يونيو 2222، تقرر:
تغيير املكأتبين املعنيين؛  •

إضافة مجا9 االستثمار؛  •
االكأأاب  كيفيات  تعديل   •

واالسترداد؛
االكأأاب  عموالت  تغيير   •

واالسترداد؛
تغيير شبكة التسويق؛  •

قيمة  نشر  كيفيات  تغيير   •
الأصفية؛

تعديل نظام الأدبير.   •
من  الأدبير  نظام  اعأماد  تم   -II
طرف الهيأة املغر6ية لسوق الرساميل 
 2222 غشت   31 بأاريخ   «AMMC«

 .GP22122 تحت رقم
القانوني  باإليداع  القيام  تم   -III
املحكمة  لدى  الضبط  بكأابة 
 11 بأاريخ  البيضاء  للدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842926.
عن املسأخلص والبيانات

746I

A. SAAIDI CONSULTANTS

CAP OBLIGATIONS
إعالن مأعدد القرارات

«CAP OBLIGATIONS«
صندوق مشترك للأوظيف 
رسماله 1.222.222,22 درهم

الكائن مقره : الدار البيضاء- 163، 
شارع الحسن الثاني

تعديــل نظــام الأدبيـر 
بموجب مداوالت مجلس إدارة   -I
 «GESTFONDS« الأدبير  مؤسسة 

املنعقد في 16 تبريل 2221، تقرر:

ملراقب  القانوني  املمثل  تغيير   •
الحسابات الحالي؛

الصندوق  تهداف  تعديل   •
وارهداف النوعية؛

استراتيجية  تعديل   •
االستثمار؛

االستثمار  مجـا9  تعديل   •
ودرجة الأعرض للمخاطر في مخألف 

ارسواق؛
قيمة  احتساب  تعديل   •

الأصفية؛
تعديل دعامة ووتيرة النشر   •

لقيمة الأصفية؛
االكأأاب  كيفيات  تعديل   •

واالسترداد؛
املراقب  جازيات  تعديل   •

للحسابات؛
حساب  تدبير  عمولة  تعديل   •

اإلصدار / ماروكلير؛
• تعديل نظام الأدبير. 

من  الأدبير  نظام  اعأماد  تم   -II
طرف الهيأة املغر6ية لسوق الرساميل 
 2222 غشت   31 بأاريخ   «AMMC«

 .GP22126 تحت رقم
القانوني  باإليداع  القيام  تم   -III
املحكمة  لدى  الضبط  بكأابة 
 11 بأاريخ  البيضاء  للدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842928. 
عن املسأخلص والبيانات

747I

BAIYA RENT CAR

BAIYA RENT CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BAIYA RENT CAR
 LOT CHARKAOUA N° 29
 TLAT LOULAD ، 20350،

CASABLANCA MAROC
BAIYA RENT CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزتة 
شرقاوة رقم 29 ثلثاء اروالد - 

22222 بن تحمد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1147

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 BAIYA : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.RENT CAR

تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

تجزتة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

شرقاوة رقم 29 ثلثاء اروالد - 22222 

بن تحمد املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 : الرحمان  عبد  باعية  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحمان  عبد  باعية  السيد 

عنوانه)ا) زنقم الحمام لوالد 22222 

ابن تحمد املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الرحمان  عبد  باعية  السيد 

 2222 زنقم الحمام لوالد  عنوانه)ا) 

ابن تحمد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية ببن احمد بأاريخ 29 شتنبر 

2222 تحت رقم 32.

748I

نوغلب

PICAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما9 الشركة

نوغلب
شقة 3 الطابق 2 عمارة ا7 اقامة 
راشا مرجان 2 مكناس شقة 3 
الطابق 2 عمارة ا7 اقامة راشا 

مرجان 2 مكناس، 52222، مكناس 
املغرب

PICAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 24 
عمرو بن العاص املدينة الجديدة 
مكناس - 52222 مكناس املغرب.

رفع رتسما9 الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.45441
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   2222 شتنبر   21 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 
»215.222 درهم» تي من »522.222 
عن  درهم»   715.222« إلى  درهم» 
تو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   24 الأجارية بمكناس بأاريخ 

2222 تحت رقم 3581.

749I

cofiber sarl

شركة » محطة نصيري »
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما9 الشركة

cofiber sarl
 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc
شركة » محطة نصيري » شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي جماعة 

زكز9 طريق مداغ كلم 21 - 62322 
بركان املغرب.

رفع رتسما9 الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.5447
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بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   2222 تكأو6ر   25 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 
من  تي  درهم»   2.522.222«
»1.122.222 درهم» إلى »3.622.222 
تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية تو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   26 بأاريخ  ببركان  االبأدائية 

2222 تحت رقم 539/2222.
752I

SOCOGESE

FADAE ATTIFL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

SOCOGESE
شارع ولي العهد إقامة موالي الكامل 

فاس، 32222، فاس املغرب
FADAE ATTIFL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي قطعة 186 
تجزئة الحجوي الدكارات - 32222 

فاس املغرب.
تعيين مسير ثاني للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.23417

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 24 تكأو6ر 2222 تم تعيين 
السيد سالوي  للشركة  مسير جديد 

بدر كمسير ثاني.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   11 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 2222/4152.
751I

cofiber sarl

شركة » محطة نصيري »
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام ارسا�سي للشركة

cofiber sarl
 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc
شركة » محطة نصيري » »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: جماعة 

زكز9 طريق مداغ كلم 21 - 62322 
بركان املغرب.

»مالءمة النظام ارسا�سي للشركة»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.5447
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 25 تكأو6ر 2222
ارسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
للشركة مع مقأضيات القانون: - هبة 

حصص الشركة.
تغيير شكل الشركة من ش.م.م   -

ذات شريك وحيد إلى ش.م.م.
جديدين  مسيرين   3 تعيين   -

للشركة 
من  الشركة  ما9  رتس  رفع   -

1.122.222 الى 3.622.222 درهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
تكأو6ر   26 بأاريخ  ببركان  االبأدائية 

2222 تحت رقم 539/2222.
752I

STE JURITAX CONSULTING SARL AU

STE FRIGATLAS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما9 الشركة

 STE JURITAX CONSULTING
SARL AU

 IMM 12 2° ETAGE QUARTIER
 INDUSTRIEL SIDI GHANEM ،
40110، MARRAKECH MAROC
STE FRIGATLAS SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 484 
مكأب 12 الحي الصناعي سيدي 
غانم - 42112 مراكش املغرب.

رفع رتسما9 الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.74385
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم   2222 يونيو   14 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 
من  تي  درهم»   4.922.222«
 5.222.222« إلى  درهم»   122.222«
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 
املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 139623.

753I

KHOUYI BADIA

 SOCIETE SEGMANASS
INGENIERIE SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KHOUYI BADIA
مكناس ، 52222، مكناس املغرب

 SOCIETE SEGMANASS
INGENIERIE SARL-AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تغبالو 
املركز - 54352 ميدلت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
3297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   23
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 SOCIETE SEGMANASS  :

.INGENIERIE SARL-AU
مكأب   -  : غرض الشركة بإيجاز 

الدراسات الفنية للهندسة املدنية .
البوليأكنيك  الدراسات  مكأب   -

ومراقبة ارشغا9.
 - مكأب تنسيق املساعدة ومراقبة 

ارشغا9.
تغبالو   : االجأماعي  املقر  عنوان 

املركز - 54352 ميدلت املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

السيد تع�سي تنس : 1.222 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  تنس  تع�سي  السيد 
ميدلت   54352 بومية  املركز  تغبالو 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  تنس  تع�سي  السيد 
ميدلت   54352 بومية  املركز  تغبالو 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   23 االبأدائية بميدلت بأاريخ 

2222 تحت رقم 234.
754I

fiduciaire toudgha conseils

شركة سوبول اسالم ترنسبور 
روتي

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduciaire toudgha conseils
 N° 274 AVENUE MOHAMED
 V TINGHIR ، 45800، tinghir

tinghir
شركة سو6و9 اسالم ترنسبور روتي 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار ايت 

علي اميضر تنغير تنغير 45822 تنغير 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
4289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   25
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:



عدد 5739 - 29 ر6يع ارو9 1444 )26 تكأو6ر 2222)الجريدة الرسمية   19928

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

سو6و9 اسالم ترنسبور روتي .
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب الغير .
: دوار ايت  عنوان املقر االجأماعي 
علي اميضر تنغير تنغير 45822 تنغير 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
الشركة:  رتسما9  مبلغ 

52.222.222 درهم، مقسم كالأالي:
 5.222  : السيد بن طالب فيصل 
حصة بقيمة 5.222 درهم للحصة . 

 5222  : السيد بن طالب فيصل 
بقيمة 5.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بن طالب فيصل عنوانه)ا) 
 45822 دوار ايت علي اميضر تنغير 

تنغير املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن طالب فيصل عنوانه)ا) 
 45822 دوار ايت علي اميضر تنغير 

تنغير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   26 بأاريخ  بتنغير  االبأدائية 

2222 تحت رقم 749.

755I

cofiber sarl

شركة » محطة نصيري»
إعالن مأعدد القرارات

cofiber sarl
 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc
شركة » محطة نصيري» »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: جماعة 
زكز9 طريق مداغ كلم 1 - 62322 

بركان املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.5447
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 25 تكأو6ر 2222 تم اتخاذ 

القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  جديدين  مسيرين   3 تعيين 
15من القانون ارسا�سي  تبعا للمادة 
من  كل  محدودة  غير  وملدة  للشركة 
مغربي،  محمد،  نصيري  السادة: 
ببركان،   23.22.1977 يوم  املزداد 
الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
ببركان  والساكن   61929 ت  ف  رقم 
مهدي  بني  كلم22  السعيدية  طريق 
زكز9، نصيري ميمون، مغربي، املزداد 
الحامل  ببركان،   22.21.1982 يوم 
ف  رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 
طريق  ببركان،  والساكن   72684 ت 
زكز9  بني مهدي   23 كلم  السعيدية 
والسيد نصيري عبد الرزاق، مغربي، 
ببركان،   28.11.1994 يوم  املزداد 
الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
والساكن ببركان،   155341 رقم ف ت 
بني مهدي   23 طريق السعيدية كلم 
الشركة  تصبحت  ذلك  زكز9.اثر 
نصيري  السادة:  طرف  من  مسيرة 
عبد الكريم، نصيري محمد، نصيري 
ميمون ونصيري عبد الرزاق و6امضاء 

مشترك ملسيرين اثنين على ارقل.
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
جديدين  مسيرين   3 تعيين  مايلي: 
القانون  15من  للمادة  تبعا  للشركة 
ارسا�سي للشركة وملدة غير محدودة 
محمد،  نصيري  السادة:  من  كل 
 23.22.1977 يوم  املزداد  مغربي، 
الأعريف  لبطاقة  الحامل  ببركان، 
والساكن   61929 الوطنية رقم ف ت 
بني  كلم22  السعيدية  طريق  ببركان 
مهدي زكز9، نصيري ميمون، مغربي، 
ببركان،   22.21.1982 يوم  املزداد 
الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
ببركان،  والساكن   72684 ت  رقم ف 
بني مهدي   23 طريق السعيدية كلم 

الرزاق،  عبد  نصيري  والسيد  زكز9 
 28.11.1994 يوم  املزداد  مغربي، 
الأعريف  لبطاقة  الحامل  ببركان، 
الوطنية رقم ف ت 155341 والساكن 
 23 كلم  السعيدية  طريق  ببركان، 
تصبحت  ذلك  زكز9.اثر  مهدي  بني 
السادة:  طرف  من  مسيرة  الشركة 
نصيري عبد الكريم، نصيري محمد، 
نصيري ميمون ونصيري عبد الرزاق 
مشترك ملسيرين اثنين على  و6امضاء 

ارقل.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   26 بأاريخ  ببركان  االبأدائية 

2222 تحت رقم 539/2222.
756I

العيون استشارات

TRANSPORT IGLI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
العيون استشارات

رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
72222، العيون املغرب

TRANSPORT IGLI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي بأجزئة 
344 مجموعة د 112 رقم 32 - 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

43159
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   28
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TRANSPORT IGLI
قل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مقاو9   ، الغير  عن  نيابة  البضائع 
املأعلقة  الخدمات  تقديم   ، النقل 
و6يع  شراء  البري.  النقل  بعمليات 
واإلمدادات  واملواد  املنأجات 
النقل  بأنشطة  املأعلقة  وامللحقات 

البري....

بأجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 -  32 رقم   112 د  مجموعة   344

72222 العيون املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 522  : السعيدي  السيد رضوان 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد الحسين بامو : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السعيدي  رضوان  السيد 
 18 رقم  اوكوك  تجزئة  عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   22222 كاليفورنيا 

املغرب.
عنوانه)ا)  بامو  الحسين  السيد 
 83222 اكلي  الرمل  اكادير  دوار 

تارودانت املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السعيدي  رضوان  السيد 
 18 رقم  اوكوك  تجزئة  عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   22222 كاليفورنيا 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2222 تحت رقم 2888.
757I

STE AR IMMO SARL

STE AR IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AR IMMO SARL
 N° 01 APPARTEMENT 02

 RUE ENNAHDA HAY NAHDA
 01 TIFLET ، 15400، TIFLET

MAROC
STE AR IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 21 

الشقة 22 شارع النهضة حي نهضة 1 
تيفلت - 15422 تيفلت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
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املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. AR IMMO

: مقاو9 في  غرض الشركة بإيجاز 

مخألف ارعما9 اإلنشائية / العقار, 

املنعش العقاري.

 21 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 

الشقة 22 شارع النهضة حي نهضة 1 

تيفلت - 15422 تيفلت املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد عبدالصمد عرشان : 722 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 122  : عرشان  اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 122  : العزاوي  سهام  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 122  : عرشان  نرجيس  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عرشان  عبدالصمد  السيد 

طريق الر6اط   3 الكيلومتر  عنوانه)ا) 

تيفلت 15422 تيفلت املغرب.

عرشان  اسماعيل  السيد 

 23 كلم  الر6اط  طريق  عنوانه)ا) 

تيفلت 15422 تيفلت املغرب.

السيدة سهام العزاوي عنوانه)ا) 

السوي�سي  مسكين  بني  زنقة   75

الر6اط 12172 الر6اط املغرب.

السيدة نرجيس عرشان عنوانه)ا) 

طريق الر6اط كلم 23 تيفلت 15422 

تيفلت املغرب .

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عرشان  عبدالصمد  السيد 

طريق الر6اط   3 الكيلومتر  عنوانه)ا) 

تيفلت 15422 تيفلت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   11 االبأدائية بتيفلت بأاريخ 

2222 تحت رقم 497.

758I

BEST ACTIONS COMPTA

LA CASA DEL FORMAGGIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما9 الشركة

BEST ACTIONS COMPTA

 APPT 3 1ER ETAGE IMM DAHIR

 BD HASAN 2 HAY HASSANI

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 LA CASA DEL FORMAGGIO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 239 الحي 

الصناعي سيدي غانم مراكش - 

42222 مراكش املغرب.

رفع رتسما9 الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.32477

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   2212 غشت   24 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 

من  تي  درهم»   1.191.222«

 2.222.222« إلى  درهم»   829.222«

تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية تو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   24 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2212 تحت رقم 4862.

759I

SOCIETE ISSTY

ISSTY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

SOCIETE ISSTY
 LOT 57 ZI SAHEL HAD

 SOUALEM ، 26400، HAD
SOUALEM MAROC

ISSTY شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزىة 57 
الحي الصناعى الساخل حد السوالم 

برشيد 26422 برشيد املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.557925

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 26 شتنبر 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
الحي الصناعى الساخل   57 »تجزىة 
برشيد   26422 حد السوالم برشيد 
زنقة اال اطلس حي   27« إلى  املغرب» 
السالم سيا9 الدار البيضاء - 22212 

الدار البيضاء املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842772.
762I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

BAMBICHOU
فسخ عقد تسيير حر رصل تجاري 

)ارشخاص املعنويون)
فسخ عقد تسيير حر رصل تجاري

BAMBICHOU
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
لشركة BAMBICHOU SARL الكائن 
مقرها االجأماعي ب : 15, زاوية شارع 
زينب  إقامة  الداليا,  زنقة  و  السالم 
طنجة   92222  - االر�سي  الطابق   2
 2222 شتنبر   29 في  املؤرخ  املعرب 

تقرر مايلي:
فسخ عقد التسيير الحر لألصل   
زاوية شارع   ,15  : الأجاري الكائن ب 
زينب  إقامة  الداليا,  زنقة  و  السالم 

طنجة   92222  - االر�سي  الطابق   2

شركة  طرف  من  املوقع   ، املغرب 

بصفتها   :  BAMBICHOU SARL

مالكة لألصل الأجاري و شركة السيد 

نورالدين  السيد  و  النوايتي  محمد 

عبدالوي بصفتها مسيرة حرة.

761I

CHAMS CONSULTING

BOUJAAFAR TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAMS CONSULTING

 LOT BELMEJJAD N°607 2eme

 ETAGE N°15 AL MASSAR

 ROUTE DE SAFI MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 BOUJAAFAR TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 1 

رقم 137 تجزئة املسأقبل الشطر 

5 تامنصورت مراكش - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

129443

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BOUJAAFAR TRANSPORT

غرض الشركة بإيجاز : املقاو9 في 

نقل السلع

املأجر بالأفصيل في مواد البناء.
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الطابق   : االجأماعي  املقر  عنوان 
137 تجزئة املسأقبل الشطر  1 رقم 
 42222  - مراكش  تامنصورت   5

مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : السيد الصالح بوجعفر 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الصالح بوجعفر عنوانه)ا) 
 137 5 تجزئة املسأقبل رقم  الشطر 
تامنصورت 42222 مراكش املغرب .

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد الصالح بوجعفر عنوانه)ا) 
 137 5 تجزئة املسأقبل رقم  الشطر 
تامنصورت 42222 مراكش املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   24 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142228.
762I

CFC AUDIT SYSTEMES

 ETABLISSEMENT SCOLAIRE
SLIMANI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

CFC AUDIT SYSTEMES
 Bd de paris 48 CASABLANCA،
20130، CASABLANCA MAROC
 ETABLISSEMENT SCOLAIRE
SLIMANI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي : شارع 
الجيش امللكي إقامة السليمانية 

سيدي بنور - 24352 سيدي بنور 
املغرب.

وفاة شريك
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.385
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 23 يوليوز 2222 تم اإلعالم 
السليماني  سليمان  الشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 

يونيو   22 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2222 بالشكل ارتي :

السيد)ة) . شكري سليماني ، 177 

حصة .

 151  ، سليماني  لبنى  السيد)ة) 

حصة .

السيد)ة) عبد السالم سليماني ، 

177 حصة .

 151  ، سهام سليماني  السيد)ة) 

حصة .

 151  ، سليماني  ليلى  السيد)ة) 

حصة .

السيد)ة) زهرة العزوزي بنت املكي 

، 26 حصة .

السيد)ة) محمد سليمان سليماني 

، 91 حصة .

السيد)ة) فاطمة الزهراء سليماني 

، 76 حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  بنور  بسيدي  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 184.

763I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

SEV ART
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SAFA ACCOUNTING

COMPANY

شارع الجيش امللكي اقامة ايمان 

الطابق 5 رقم 9 تطوان ، 93222، 

تطوان املغرب

SEV ART شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مجموعة 

سيدي سعيد زنقة 22 رقم 24 - 

92154 القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   25

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 SEV  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ART

- صناعة   : غرض الشركة بإيجاز 

والورنيشات  الدهانات  الصباغة, 

وارحبار واملواد املالئة. 

- خدمات الصباغة

- الأجارة بصفة عامة

و ارشغا9  جميع تشغا9 البناء   -

العامة

الخاصة  و  العمومية  ارشغا9   -

حساب  تو  الشركة  لحساب  للبناء 

الغير

- املشاركة بطريقة مباشرة تو غير 

و  العمومية  الصفقات  في  مباشرة 

شبه عمومية تو الخاصة إما بالتزامها 

مع  املشترك  بالأضامن  تو  الخاص 

في  تو  املغرب  في  ارخرى  الشركات 

الخارج.

الحفر  تعما9  بجميع  القيام   -  -

والرصف  املدنية  والهندسة 

الخرسانية  والسقوف  والقطران 

والهيكل املعدني وارلياف ارسمنتية 

والطرق.

السباكة  تعما9  بجميع  القيام   -

والكهر6اء  والأدفئة  والصحية 

وارمن  املعلومات  وتكنولوجيا 

والأكييف.

- تحقيق عمليات تقسيم اررا�سي.

إنجاز جميع تعما9 النجارة من   -

الخشب واملعدن وارملنيوم.

وتوزيع  وتسويق  و6يع  شراء   -

املواد:  ولوازم  امللحقات  جميع 

املعلومات  وتكنولوجيا  البناء 

والتشغيل اآللي للمكاتب والبرمجيات 

واإللكترونيات..

عنوان املقر االجأماعي : مجموعة 
 -  24 رقم   22 زنقة  سعيد  سيدي 

92154 القصر الكبير املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : النوالي  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

النوالي عنوانه)ا)  ابراهيم  السيد 
مجموعة سيدي سعيد زنقة 22 رقم 

24 92154 القصر الكبير املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

النوالي عنوانه)ا)  ابراهيم  السيد 
مجموعة سيدي سعيد زنقة 22 رقم 

24 92154 القصر الكبير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  الكبير  بالقصر  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 272.

764I

شركة إملون ش

RC N° 91.397

تعيين مدراء جدد

العام  الجمع  قرار  بمقأ�سى   -  I

 ،2222 يونيو   32 بأاريخ  اإلسأثنائي 

ذات  شركة  وهي  إملون،  لشركة 

قدره   برتسما9  محدودة  مسؤولية 

الكائن مقرها  درهم،    122.222,22

-املركز  البيضاء  الدار  في  اإلجأماعي 
تكنو9  زنقة  زاوية  ديوان  الأجاري 

تعيين  تقرر  الديوري،  الكريم  وعبد 

إلى  باإلضافة  للشركة  جدد  مديرين 

املدير الحالي في شخص السيد تحمد 

شركة إملون يأعلق بـ :

السيد حسن لغراري، من مواليد 

البيضاء،  بالدار   1964 مايو   22

بالدار  مقيم  الجنسية،  مغربي 

البيضاء -شارع املحيط الهادي بالدار 
B496236 رقم CIN البيضاء حامل
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من  لغراري،  يوسف  والسيد 
بالدار   1967 سبأمبر   2 مواليد 
املقيم  الجنسية،  مغربي  البيضاء، 
-زاوية شارع تندريه  في الدار البيضاء 
رقم   CIN -عين دياب حامل  ماسيط 

.BE437664
من  لغراري،  محمد  والسيد 
بالدار   1974 تبريل   29 مواليد 
مقيم  الجنسية،  مغربي  البيضاء، 
 ANFA -ركن شارع  في الدار البيضاء 
رقم   CIN حامل    ANDRE  Masset

.BE629471
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
 2222 يوليو   26 بأاريخ   البيضاء- 

تحت رقم 832.342.
III / تم الأصريح بأعديل السجل 
الأجاري بأاريخ 26 يوليو 2222 تحت 

رقم 25.162.
ملقأطفات والذكر

اإلدارة

765I

SOCIETE LA VILLA SARL
RC N° 92.389

تعيين مدراء جدد
العام  الجمع  قرار  بمقأ�سى   -  I
 ،2222 يونيو   32 بأاريخ  اإلسأثنائي 
وهي   ،LA VILLA العقارية  لشركة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
برتسما9 قدره  522.222,22  درهم، 
الدار  في  اإلجأماعي  مقرها  الكائن 
البيضاء -املركز الأجاري ديوان زاوية 
زنقة تكنو9 وعبد الكريم الديوري، 

تقرر تأكيد مديري الشركة.
 باإلضافة إلى املدير الحالي في شخص

السيد تحمد لغراري يأعلق ب :
السيد حسن لغراري، من مواليد 
البيضاء،  بالدار   1964 مايو   22
بالدار  مقيم  الجنسية،  مغربي 
البيضاء -شارع املحيط الهادي بالدار 

B496236 رقم CIN البيضاء حامل
من  لغراري،  يوسف  والسيد 
بالدار   1967 سبأمبر   2 مواليد 
العيش  الجنسية،  مغربي  البيضاء، 
-زاوية شارع تندريه  في الدار البيضاء 
رقم   CIN -عين دياب حامل  ماسيط 

.BE437664

من  لغراري،  محمد  والسيد 

بالدار   1974 تبريل   29 مواليد 

العيش  الجنسية،  مغربي  البيضاء، 

 ANFA -ركن شارع  في الدار البيضاء 

CIN الحامل   ANDRE  Masset 

.BE629471 رقم 

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

 2222 يوليو   26 بأاريخ   البيضاء- 

تحت رقم 832.341.

III / تم الأصريح بأعديل السجل 

الأجاري بأاريخ 26 يوليو 2222 تحت 

رقم 25.161.
ملقأطفات والذكر

اإلدارة

766I

 SOCIETE IMMOBILIERE

MARSALA
RC N° 92.425

تعيين مدراء جدد

العام  الجمع  قرار  بمقأ�سى   -  I

 ،2222 يونيو   32 بأاريخ  اإلسأثنائي 

وهي   ،MARSALA العقارية  لشركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

برتسما9 قدره  322.222,22  درهم، 

الدار  في  اإلجأماعي  مقرها  الكائن 

البيضاء -املركز الأجاري ديوان زاوية 

زنقة تكنو9 وعبد الكريم الديوري، 

تقرر تأكيد مديري الشركة.

 باإلضافة إلى املدير الحالي في شخص

السيد تحمد لغراري يأعلق ب :

السيد حسن لغراري، من مواليد 

البيضاء،  بالدار   1964 مايو   22

بالدار  مقيم  الجنسية،  مغربي 

البيضاء -شارع املحيط الهادي بالدار 

B496236 رقم CIN البيضاء حامل

من  لغراري،  يوسف  والسيد 

بالدار   1967 سبأمبر   2 مواليد 

العيش  الجنسية،  مغربي  البيضاء، 

-زاوية شارع تندريه  في الدار البيضاء 

رقم   CIN -عين دياب حامل  ماسيط 

.BE437664

من  لغراري،  محمد  والسيد 

بالدار   1974 تبريل   29 مواليد 

العيش  الجنسية،  مغربي  البيضاء، 

شارع  -ركن  البيضاء  الدار  في 

حامل  ANFA ANDRE  Masset 
.BE629471 رقم CIN 

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء- بأاريخ  23 تغسطس 2222 

تحت رقم 833.352.

III / تم الأصريح بأعديل السجل 

 2222 تغسطس   23 الأجاري بأاريخ 

تحت رقم 26.126.
ملقأطفات والذكر

اإلدارة

767I

مينارة فينانس جروب

ا ف م ا نبيه اكريكول
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

مينارة فينانس جروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

ا ف م ا نبيه اكريكو9 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

و عنوان مقرها االجأماعي حي السالم 
رقم 1278 - 73222 الداخلة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.18463

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم تحويل   2222 ماي   26 املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 1621.

768I

زوكاريا ش.م.م
سجل تجاري رقم 89.285

تأكيد املديرين
العام  الجمع  قرار  بمقأ�سى   -  I

 2222 يونيو   32 بأاريخ  اإلسأثنائي 

ذات  شركة  وهي  زوكاريا،  لشركة 

برتسما9  محدودة  مسؤولية 

مقرها  الكائن   ، درهم   5.222.222

املركز   - اإلجأماعي في الدار البيضاء 

الأجاري ديوان زاوية زنقة تكنو9 و 

تأكيد  تقرر   ، الديوري  الكريم  عبد 

مديري الشركة.

السيد تحمد لغراري من مواليد 

1 يناير 1933 بالدار البيضاء، مغربي 

البيضاء  بالدار  مقيم  الجنسية، 

 Angle   rueشارع تندري ماسيط و-

رقم   CIN حامل   des Noisetiers

.B52268

السيد حسن لغراري، من مواليد 

البيضاء،  بالدار   1964 مايو   22

بالدار  مقيم  الجنسية،  مغربي 

البيضاء -شارع املحيط الهادي بالدار 

B496236 رقم CIN البيضاء حامل

من  لغراري،  يوسف  والسيد 

بالدار   1967 سبأمبر   2 مواليد 

مقيم  الجنسية،  مغربي  البيضاء، 
تندري  شارع  -زاوية  البيضاء  بالدار 

رقم   CIN -عين دياب حامل  ماسيط 

BE437664

والسيد محمد لغراري من مواليد 

البيضاء،  بالدار   1974 تبريل   29

بالدار  مقيم  الجنسية،  مغربي 

  ANFA ANDRE -شارع  البيضاء 

BE629471 رقم CIN حامل Masset

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بأاريخ 26 يوليو 2222 تحت 

رقم 832.342.

- تم الأصريح بأعديل السجل   III

الأجاري بأاريخ 26 يوليو 2222 تحت 

رقم 25.162.
للنسخة واإلشارة

769I
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فيسكونت خدمات

WIND TRADE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

فيسكونت خدمات
شارع محمد حجاج تطوان، 93242، 

تطوان املغرب
WIND TRADE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي احريق 

زنقة 22 رقم.32 طريق الجهوي - 
93222 مارتيل املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.24227
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 21 غشت 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
طريق  رقم.32   22 »حي احريق زنقة 
الجهوي - 93222 مارتيل املغرب» إلى 
رقم.27   21 »شارع بني معدان زنقة 

كو6لما - 93222 تطوان املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 االبأدائية بأطوان بأاريخ 

2222 تحت رقم 1822.
772I

auditeexpert

DIKA FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين ممثل قانوني للشركة

auditeexpert
 n 5 Rue Ghassan Kanafani 6

 eme etage fes n 5 Rue Ghassan
 Kanafani 6 eme etage fes،

30000، Fes maroc
DIKA FOOD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: 15 شارع 
لال تمينة مكاتب ايريس رقم 1 فاس - 

32224 فاس املغرب.
»تعيين ممثل قانوني للشركة»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.43249

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
وتبعا   2222 شتنبر   12 في  املؤرخ 

تعيين  تقرر  جدد  لأعيين مسير)ين) 
املمثل)ين) القانوني)ين): 

- بوعياد السعيد
- بوعياد مهدي

 - ديكا فوود شركة ذات املسؤولية 
املحدودة الكائن مقرها اإلجأماعي ب: 
15 شارع لال تمينة مكاتب ايريس رقم 

1 فاس 32224 فاس املغرب
عند  الأجاري  السجل  رقم 

االقأضاء: 43249
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   11 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4164.
771I

eurest compta sarl

EQUIPEMENT MARHABA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

eurest compta sarl
 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI FES ، 30000،
FES MAROC

 EQUIPEMENT MARHABA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 1 

ساحة العلوييين املأواجد بالعمارة 
كومباني الجريان فاس - 32222 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
74123

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.EQUIPEMENT MARHABA

غرض الشركة بإيجاز : تاجر تثاث 

بالأقسيط ;االسأيراد والأصدير.

 1 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

بالعمارة  املأواجد  العلوييين  ساحة 

 32222  - فاس  الجريان  كومباني 

فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : رشدي  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رشدي  يوسف  السيد 

19 زنقة 212 حي املصلى عين قادوس 

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  رشدي  يوسف  السيد 

19 زنقة 212 حي املصلى عين قادوس 

32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   11 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4157/222.

772I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

LUXERY HILLS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريأانيا صندوق البريد 

2629 ، 42222، مراكش املغرب

LUXERY HILLS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة رقم 

3 الطابق السفلي اقامة منارة 2 

شارع محمد السادس كليز - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

129465

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

القانون  إعداد  تم   2222 نونبر   24

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.LUXERY HILLS

إعما9 و   : غرض الشركة بإيجاز 

تنفيد تي مشروع لأطوير العقارات, 

البناء, وتعما9 البناء املخألفة .

شقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

رقم 3 الطابق السفلي اقامة منارة 2 

 42222 شارع محمد السادس كليز - 

مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : حنين  لحسن  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حنين  لحسن  السيد 

 Rue De Bour Bourg 59762  11

Grande Synthe فرنسا.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حنين  لحسن  السيد 

 Rue De Bour Bourg 59762  11

Grande Synthe فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   18 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 118656.

773I
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SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

BISTRO IMPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

54222، خنيفرة املغرب

BISTRO IMPORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي كراج 

كائن بزنقة 22 رقم 47 بلوك 21 حي 

تامومنت - 54222 خنيفرة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1485

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 شتنبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

رشيد  موالي  )ة)  السيد  تفويت 

حصة اجأماعية من   272 االدري�سي 

)ة)  حصة لفائدة السيد   272 تصل 

زكرياء شيكر بأاريخ 21 شتنبر 2222.

)ة) حميد الكراحي  تفويت السيد 

632 حصة اجأماعية من تصل 632 

حصة لفائدة السيد )ة) زكرياء شيكر 

بأاريخ 21 شتنبر 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبأدائية بخنيفرة بأاريخ 26 تكأو6ر 

2222 تحت رقم 445.

774I

SM PARTNERS

OMEGA GREEN MAROC
إعالن مأعدد القرارات

SM PARTNERS

33 مجموعة عرسة لكبير الطابق 

ارر�سيِ  مكأب بِ 1 إمأداد املعاريف 

maroc 22222، الدار البيضاِء ،

OMEGA GREEN MAROC »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: عمارة 

شروق 2 - شارع محمد 5 - تسفي - - 

تسفي املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.9997

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

2222 تم اتخاذ  27 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي: 

للسيد  حصة   1222 بأفويت  قرار 

محمد العايدي

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

قرار باسأقالة السيد هيلبرت كنو9 

السيد  وتعيين  كمسير  مهامه  من 

محمد العايدي كمسير جديد للشركة 

لفترة غير محددة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

 OMEGA GREEN الشركة  باعت 

جميع الحصص التي تمألكها في   BV

 OMEGA GREEN MAROC الشركة

SARL للسيد محمد العايدي.

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

مائة  بمبلغ  املا9  رتس  تحديد  تم 

وهي  درهم.   (100،000.00( تلف 

 122 مقسمة إلى تلف حصة بقيمة 

، مكأتب بها بالكامل،  درهم للحصة 

االسمية  قيمتها  بكامل  مدفوعة 

للمساهم  بالكامل  ومخصصة 

الوحيد السيد العايدي محمد

بند رقم 13: الذي ينص على مايلي: 

السيد  تعيين  الوحيد  الشريك  قرر 

محمد العايدي كمسير للشركة لفترة 

غير محددة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   13 االبأدائية بآسفي بأاريخ 

2222 تحت رقم 881.

775I

ائأمانية تكيدي

G.P. INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائأمانية تكيدي
زنقة اسفي،محج الحسن الثاني، 
الشقة 12، الطابق الثالث )م.ج) 
حمرية مكناس ، 52222، مكناس 

املغرب
G.P. INTERNATIONAL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 
السفلي 4 تجزءة املنصور 52252 
مكناس - 52252 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
57389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   32
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 G.P.  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.INTERNATIONAL
مقاو9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدمات املعلوماتية .
الطابق   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 52252 املنصور  تجزءة   4 السفلي 

مكناس - 52252 مكناس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 92.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 122  : بيسيونغي  كابريا9  السيد 

حصة بقيمة 922 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بيسيونغي  كابريا9  السيد 
 12 فيياموزانينو تنطونيو  عنوانه)ا) 

إيطاليا 66242 فيياموزانينو إيطاليا.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بيسيونغي  كابريا9  السيد 

 12 فيياموزانينو تنطونيو  عنوانه)ا) 

إيطاليا 66242 فيياموزانينو إيطاليا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

رقم  تحت   2222 تكأو6ر   12

. 42411122211332

776I

FA ADVISING EXPERTS SARL

 L›AFRICAINE DES GRANDS

PROJETS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL

مكأب رقم 15، املجمع املنهي ،تجزئة 

2 شارع عال9 الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 42222، مراكش 

املغرب

 L›AFRICAINE DES GRANDS

PROJETS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب رقم 

15، املجمع املنهي ،تجزئة 2 شارع 

عال9 الفا�سي، إقامة حرف ب - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

129173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 غشت   31

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 L’AFRICAINE DES GRANDS

.PROJETS
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تعما9   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مأنوعة تو بناء

 تاجر 
تعما9 تطوير املساحات الخضراء 

اسأيراد وتصدير.
مكأب   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 2 ،تجزئة  املنهي  املجمع   ،15 رقم 
إقامة حرف ب  شارع عال9 الفا�سي، 

- 42222 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد ياسين تمداح : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : الخلفوني  السيدة فاطمة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ياسين تمداح عنوانه)ا) ح 
م الجنوبي بلوك 12 رقم 128 42222 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الخلفوني  فاطمة  السيدة 
مسلم  اإلمام   7 املحاميد  عنوانه)ا) 
 42222 اسكجور   21 عمارة ت شقة 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   23 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 139684.

777I

SIMPLCOMPT CONSULTING

RIAD 4 JARDINS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING
شارع عال9 الفا�سي عمارة 12 شقة 
رقم 2 حي سين مراكش ، 42227، 

مراكش املغرب
RIAD 4 JARDINS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 6 درب 

عرصة اوزا9 باب دكالة مراكش - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

127359

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   24

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 RIAD  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.4 JARDINS

اسأغال9   : غرض الشركة بإيجاز 

دار للضيافة.
 6 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

درب عرصة اوزا9 باب دكالة مراكش 

- 42222 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد الكأبية جما9 : 122 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جما9  الكأبية  السيد 
 42222  322 رقم  السالم  رياض 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  جما9  الكأبية  السيد 
 42222  322 رقم  السالم  رياض 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   13 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 137711.

778I

فيكوج دو سوس ش م م للشريك الوحيد

رياض لي دو موند
 ش م م

 RIAD LES DEUX MONDES - 
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

فيكوج دو سوس ش م م للشريك 
الوحيد

45، شارع العقبة، ، 44222، 
الصويرة املغرب

 RIAD - رياض لي دو موند ش م م
 LES DEUX MONDES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

الغزوة - 44222 الصويرة املغرب.
وفاة شريك

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1453

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 15 شتنبر 2222 تم اإلعالم 
الغزالي،  الحسين  الشريك  بوفاة 
شريك و مسير قيد حياته في رتسما9 
توزيع  و   100% بقيمة  الشركة 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2222 غشت   14 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل ارتي :

السيد)ة) خدوج فأح الدين ، 125 
حصة .

 175  ، الغزالي  يوسف  السيد)ة) 
حصة .

 175  ، الغزالي  محمد  السيد)ة) 
حصة .

 175  ، الغزالي  ياسين  السيد)ة) 
حصة .

 87  ، الغزالي  حفيظة  السيد)ة) 
حصة .

 88  ، الغزالي  بشرى  السيد)ة) 
حصة .

السيد)ة) مريم الغزالي ، 87 حصة 
السيد)ة) ثريا الغزالي ، 88 حصة .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  بالصويرة  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 392.

779I

MSB Consulting

TOP EDITION
إعالن مأعدد القرارات

MSB Consulting
 Bd Zerktouni , N° 400, Etage
 4, B22 ، 20000، Casablanca

Maroc
TOP EDITION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: 57،زاوية 
زنقة روما ، ليسير وتثينا - 22222 

البيضاء املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.123347

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ   2222 22 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
:قبو9 السادة سعيد مكوار)القاطن 
ارندلس-  12 فيال  البديع  بحدائق 
فاس / بـ ت و رقم س63674)، محمد 
بحدائق  القاطن  مكوار)القاطن 
/ ب ت و رقم  -20 فاس  البديع فيال 
س52641) وعبد هللا مكوار) القاطن 
منطقة  الحضري  النواصر  بقطب 
ت  ب  النواصر/   427 رقم  الفيالت 
جدد  كشركاء   (149218 س  رقم  و 
املنقح  ارسا�سي  النظام  واعأماد 

املوافق عليه باالجماع ـ
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
التشطيب على املرحوم فؤاد مكوار 
السيدة  وتعيين  للشركة  كمسير 
 BL76113 )ب.ت.و رقم  سارة مكوار 
بوسكورة  سيتي  بكولف  القاطنة 
الخضراء-  -1املدينة  ش   49 عمارة 

بوسكورة) كمسيرة للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
الجديدة:  السالم  املساهمات:مكأبة 
مريم  السيدة  درهم   1222222
درهم السيدة سارة   233422 مكوار 
233322 درهم السيدة هاجر  مكوار 
درهم السيدة نادية   233322 مكوار 
السيد  درهم   175222 الرحموني 
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41722 درهم السيد  عبد هللا مكوار 

درهم والسيد   41722 محمد مكوار 

سعيد مكوار 41622 درهم

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

السالم  الحصص:مكأبة  توزيع   :

اجأماعية  حصة   12222 الجديدة: 

حصة   2334 مكوار  مريم  السيدة 

اجأماعية السيدة سارة مكوار 2333 

حصة اجأماعية السيدة هاجر مكوار 

2333 حصة اجأماعية السيدة نادية 

اجأماعية  حصة   1752 الرحموني 

حصة   417 مكوار  هللا  عبد  السيد 

 417 اجأماعية السيد محمد مكوار 

سعيد  والسيد  اجأماعية  حصة 

مكوار 416 حصة اجأماعية

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

جما9  هم  الشركة  مسيرو   : مايلي: 

بنجلون  تويمي  بنجلون سعد  تويمي 

مريم مكوار وسارة مكوار

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842828.

782I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

BISTRO IMPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

54222، خنيفرة املغرب

BISTRO IMPORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي كراج كائن 

ب زنقة 22 رقم 47 بلوك 21 حي 

تامومنت - 54222 خنيفرة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1485

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تم تعيين  21 شتنبر  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) شيكر 

زكرياء كمسير وحيد
تبعا لقبو9 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بخنيفرة بأاريخ 26 تكأو6ر 

2222 تحت رقم 445.

781I

كافجيد

BATI MANEZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كافجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
BATI MANEZ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 12 زنقة 
الشراردة الطابق السفلي بوركون - 

22253 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

558147
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   15
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 BATI  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MANEZ
تشغا9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء وارعما9 املخألفة.
زنقة   12  : عنوان املقر االجأماعي 
 - الطابق السفلي بوركون  الشراردة 

22253 الدار البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد ر�سى منضور : 922 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

 : الزرهوني  الحكيم  عبد  السيد 
122 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

 .
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  منضور  ر�سى  السيد 
الرحمان  عبد  سيدي  تجزئة   185
زنقة 33 رقم 35 ارلفة 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
الزرهوني  الحكيم  عبد  السيد 
بوحمام  الزراهنة  دوار  عنوانه)ا) 
بنور  سيدي   24353 بنور  سيدي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  منضور  ر�سى  السيد 
الرحمان  عبد  سيدي  تجزئة   185
زنقة 33 رقم 35 ارلفة 22222 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 841236.
782I

segex

OTTY BUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

segex
 N°28 avenue saint louis rte ain
 chkef 1er etage -fes ، 30000،

fes MAROC
OTTY BUS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

فضيلة شارع تبريكت رقم 77 طريق 
عين الشقف فاس - 32222 فاس 

املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.58495

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تقرر حل  12 شتنبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

OTTY BUS مبلغ رتسمالها 122.222 
اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 77 تجزئة فضيلة شارع تبريكت رقم 
 32222  - طريق عين الشقف فاس 
فاس املغرب نتيجة 9 : عدم تحقيق 

ارر6اح .
تجزئة  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
طريق   77 فضيلة شارع تبريكت رقم 
فاس   32222  - فاس  الشقف  عين 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة) محمد تلتي و عنوانه)ا) 
م ج   8 شارع املوحدين الشقة   161
فاس املغرب كمصفي   32222 فاس 

)ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   26 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 5313.

783I

فيكوج دو سوس ش م م للشريك الوحيد

كو6ليكس توريستيك تاكنوين 
ش م م

 COMPLEXE - 
 TOURISTIQUE TAKNIWINE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

فيكوج دو سوس ش م م للشريك 
الوحيد

45، شارع العقبة، ، 44222، 
الصويرة املغرب

كو6ليكس توريستيك تاكنوين ش م 
 COMPLEXE TOURISTIQUE - م
TAKNIWINE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي دائرة 
تمنار، جماعة ادا اوكرض، دوار 
اماريرن - 44222 الصويرة املغرب.

وفاة شريك
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رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.3783

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 15 شتنبر 2222 تم اإلعالم 
الغزالي،  الحسين  الشريك  بوفاة 
شريك و مسير قيد حياته في رتسما9 
توزيع  و   100% بقيمة  الشركة 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2222 غشت   14 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل ارتي :

السيد)ة) خدوج فأح الدين ، 125 
حصة .

 175  ، الغزالي  يوسف  السيد)ة) 
حصة .

 175  ، الغزالي  محمد  السيد)ة) 
حصة .

 175  ، الغزالي  ياسين  السيد)ة) 
حصة .

 87  ، الغزالي  حفيظة  السيد)ة) 
حصة .

 88  ، الغزالي  بشرى  السيد)ة) 
حصة .

السيد)ة) مريم الغزالي ، 87 حصة 
السيد)ة) ثريا الغزالي ، 88 حصة .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  بالصويرة  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 393.

784I

MSB Consulting

TOP EDITION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

MSB Consulting
 Bd Zerktouni , N° 400, Etage
 4, B22 ، 20000، Casablanca

Maroc
TOP EDITION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 57 زاوية 
زنقة روما، ليسيروتثينا - 22222 

البيضاء املغرب.
وفاة شريك

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.123347

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 22 شتنبر 2222 تم اإلعالم 
توزيع  و  مكوار  فؤاد  الشريك  بوفاة 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2222 دجنبر   14 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل ارتي :

 1.334  ، مكوار  مريم  السيد)ة) 
حصة .

 1.333  ، مكوار  سارة  السيد)ة) 
حصة .

 1.333  ، مكوار  هاجر  السيد)ة) 
حصة .

 752  ، نادية الرحموني  السيد)ة) 
حصة .

 417  ، مكوار  عبدهللا  السيد)ة) 
حصة .

 417  ، مكوار  محمد  السيد)ة) 
حصة .

 416  ، مكوار  سعيد  السيد)ة) 
حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842828.
785I

كبادكاف

AKSA FROID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كبادكاف
49 شارع الجيش امللكي 

الطابق4رقم13 ، 62222، الناضور 
املغرب

AKSA FROID شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 
الخطابي زنقة 12 رقم 24 الناضور 

62222 الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

4547
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   26
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 AKSA  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.FROID

و  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االالت الكهرومنزلية االسأيراد  شراء 

و الأصدير.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الناضور   24 رقم   12 الخطابي زنقة 

62222 الناضور املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 522  : الحسن  سأيأو  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : محمد  الطاهري  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحسن  سأيأو  السيد 

حي زروالة بني نصار 62252 الناضور 

املغرب.

السيد الطاهري محمد عنوانه)ا) 

 5 رقم   66 املحار6ين زنقة  حي قدماء 

62222 الناضور املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الطاهري محمد عنوانه)ا) 

 5 رقم   66 املحار6ين زنقة  حي قدماء 

62222 الناضور املغرب

عنوانه)ا)  الحسن  سأيأو  السيد 

حي زروالة بني نصار 62252 الناضور 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  بالناضور  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 4547.

786I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

BISTRO IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
54222، خنيفرة املغرب

BISTRO IMPORT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجأماعي كراج 
كائن بزنقة 22 رقم 47 بلوك 21 حي 

تامومنت - 54222 خنيفرة .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1485

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 21 شتنبر 2222 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة» إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بخنيفرة بأاريخ 26 تكأو6ر 

2222 تحت رقم 445.

787I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

BISTRO IMPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
54222، خنيفرة املغرب

BISTRO IMPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 

12 زنقة 2 حي تامومنت - 54222 
خنيفرة املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

1485
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بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 21 شتنبر 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
 - تامومنت  حي   2 زنقة   12 »رقم 
كراج   « إلى  خنيفرة املغرب»   54222
21 حي  47 بلوك  22 رقم  كائن بزنقة 
تامومنت - 54222 خنيفرة املغرب ».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بخنيفرة بأاريخ 26 تكأو6ر 

2222 تحت رقم 445.
788I

تعاونية الجدية

ـعاونية الجدية
تعيين مدير عام

تعاونية الجدية
دوار توسمك مستي سيدي ايفني ، 

85222، سيدي ايفني املغرب
ـعاونية الجدية شركة املساهمة
دوار  وعنوان مقرها االجأماعي̈ 
توسمك مستي سيدي ايفني - 
85222 سيدي ايفني املغرب.

تعيين مدير عام
رقم الأقييد في السجل الأجاري -.

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 21 تكأو6ر 2222

حميدوش  السيد)ة)  تعيين  تقرر 
ـعاونية  لشركة  عاما  مديرا  اوزا9 

الجدية بأاريخ 21 تكأو6ر 2222
وتأمثل الصالحيات املخولة فيما 
بتشغيل  الأعاونية  مسير  تعيين  يلي: 

حساب بنكي للأعاونية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 بأاريخ  بكلميم  االبأدائية 

2222 تحت رقم 66/2222/213/1.
789I

STE AK MISSION SARL AU

STE COFFEE147-SRL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AK MISSION SARL AU
6 شارع عال9 ابن عبد هللا رقم 13 

فاس ، 32222، فاس املغرب
STE COFFEE147-SRL-AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 26 تجزئة 
الهواء الجميل 3 حي ملعب الخيل 

فاس 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
74171

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   13
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.COFFEE147-SRL-AU
غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

عنوان املقر االجأماعي : 26 تجزئة 
الخيل  ملعب  حي   3 الجميل  الهواء 

فاس 32222 فاس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد حمزة شاط : 1.222 حصة 

بقيمة 122.222 درهم للحصة . 
السيد حمزة شاط : 1222 بقيمة 

122.222 درهم.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  شاط  حمزة  السيد 
تجزئة الرياض طريق عين   264 رقم 

الشقف 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  شاط  حمزة  السيد 
تجزئة الرياض طريق عين   264 رقم 

الشقف 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   11 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 5388.
792I

FIDUCIAIRE BILAL

BATIBTP MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
BATIBTP MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي محل 7 

تجزئة ا 7 جماعة ايت وال9 - 52222 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
57399

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   26
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BATIBTP MAROC
تشغا9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخألفة.
 7 محل   : عنوان املقر االجأماعي 
تجزئة ا 7 جماعة ايت وال9 - 52222 

مكناس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
333 حصة   : السيد هشام مزيان 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 334  : االنصاري  البشير  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 333  : السيد عليوي عبد املالك 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مزيان  هشام  السيد 
الزيأونة  الثاني اقامة  شارع الحسن 
شقة 11 م ج 52222 مكناس املغرب.

السيد االنصاري البشير عنوانه)ا) 
وال9  ايت   22 رقم   1 املنزه  رياض 

52222 مكناس املغرب.

املالك  عبد  عليوي  السيد 

عنوانه)ا) املنتزه 2 رقم 131 ايت وال9 

52222 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

املالك  عبد  عليوي  السيد 

عنوانه)ا) املنتزه 2 رقم 131 ايت وال9 

52222 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   12 الأجارية بمكناس بأاريخ 

2222 تحت رقم 3719.

791I

CDH AUDIT ET CONSEILS

LE CLOS RIVIERA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

LE CLOS RIVIERA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 228 شارع 

محمد الخامس - 22112 الدار 

البيضاء املغرب.

وفاة شريك
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.184219

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 12 شتنبر 2222 تم اإلعالم 

بوفاة الشريك عبد هللا مومني و توزيع 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2222 تبريل   26 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل ارتي :

 ، بنشقرون  نادية  السيد)ة) 

9.344 حصة .

 12.732  ، هند مومني  السيد)ة) 

حصة .

السيد)ة) ياسين مومني ، 25.462 

حصة .
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 25.462 السيد)ة) سليم مومني ، 

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842375.

792I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

OTRICOM AGENCY
إعالن مأعدد القرارات

ALALI AUDIT ET CONSEIL

 PLACE MOHAMMED V

 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE A N°4 2EME ETAGE

 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC

OTRICOM AGENCY »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: تجزئة 

املسيرة رقم 7 - 28815 املحمدية 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.26155

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 23 تكأو6ر 2222 تم اتخاذ 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على منح تلف )1222) حصة 

مشاركة  كامل  تشكل  اجأماعية 

رتسما9  في  مبشور  محمد  السيد 

السيد  شقيقه  لصالح   ، الشركة 
مروان مبشور

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
إقرار باسأقالة السيد محمد مبشور 

 ، للشركة  وحيد  كمسير  مهامه  من 

وتعيين السيد مروان مبشور ، حامل 

عدد  للأعريف  الوطنية  للبطاقة 

للشركة  وحيد  كمسير   T179153

لفترة غير محدودة مع اعطائه كامل 

الصالحيات 

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

بند رقم -: الذي ينص على مايلي:

محدث  تسا�سي  قانون  اعأماد 

جديد للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 1995.

793I

CABINET RAMI EXPERTISE

BOULANGERIE LE MIRAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

 Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

 BOULANGERIE LE MIRAGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مأجر 1 و 

2 عمارة رقم 489 تجزئة جاد عين 

قادوس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

74119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   25

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BOULANGERIE LE MIRAGE

غرض الشركة بإيجاز : مخبزة.

 1 مأجر   : عنوان املقر االجأماعي 

489 تجزئة جاد عين  2 عمارة رقم  و 

قادوس - 32222 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

السيدة معمر بن هاجر فوزية : 52 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   52  : كريم  شاوي  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

فوزية  هاجر  بن  معمر  السيدة 

عنوانه)ا) فرنسا 26322 نيس فرنسا.

عنوانه)ا)  كريم  شاوي  السيد 

فاس   32222 تغات  جاد  تجزئة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

فوزية  هاجر  بن  معمر  السيدة 

عنوانه)ا) فرنسا 26322 نيس فرنسا

عنوانه)ا)  كريم  شاوي  السيد 

فاس   32222 تغات  جاد  تجزئة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   11 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4155.

794I

F.B.A.K GESTION SARL

BELHOU REPAIR SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

F.B.A.K GESTION SARL

شارع بئر انزران اقامة الشعيبي 

 bd bir anzarane طابق 1 ابن جرير

 residence chaibi، 43150،

benguerir املغرب

 BELHOU REPAIR SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي افريقيا 

شارع ابن طفيل رقم 78 - 43152 

ابن جرير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3475

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 غشت   22

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BELHOU REPAIR SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : تشخيص 

السيارات

بيع لوازم السيارات.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 -  78 رقم  ابن طفيل  افريقيا شارع 

43152 ابن جرير املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : بلحو  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بلحو  يوسف  السيد 

حي الأقدم رقم 27 43152 ابن جرير 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بلحو  يوسف  السيد 

حي الأقدم رقم 27 43152 ابن جرير 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بابن جرير بأاريخ 29 شتنبر 

2222 تحت رقم -.

795I
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SOCIETE CONSULTING

SOCIETE MEKMOTRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE MEKMOTRAV شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي املحل 
الأجاري الكائن برقم 146 شارع 
النخلة املنصور - 52222 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
57417

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 غشت   29
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE MEKMOTRAV
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ارشغا9 املخألفة.
املحل   : االجأماعي  املقر  عنوان 
شارع   146 برقم  الكائن  الأجاري 
مكناس   52222  - املنصور  النخلة 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : محمد  الفهيم  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  الفهيم  السيد 

اشم تغزوت 45822 تنغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  الفهيم  السيد 
اشم تغزوت 45822 تنغير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   13 الأجارية بمكناس بأاريخ 

2222 تحت رقم 3746.
796I

عبد الرحمان اعبيبي

B.R.REEDUC 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رتسما9 الشركة

عبد الرحمان اعبيبي
عمارة 3 الطابق3 الشقة 7 بني 
مكيلد ، 52222، مكناس املغرب

 B.R.REEDUC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي محل 
بالسفلي برقم 179 الزهور 1 

الكرامة فاس - 52222 فاس املغرب.
خفض رتسما9 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.73531

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   2222 غشت   26 في  املؤرخ 
خفض رتسما9 الشركة بمبلغ قدره 
 122.222« تي من  درهم»   92.222«
عن  درهم»   12.222« إلى  درهم» 

طريق : تخفيض عدد ارسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4675.
797I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية 

الحمراء

SOUTH DESART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 72222، 
العيون املغرب

SOUTH DESART شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

الوكالة بلوك و رقم 134 الطابق 
السفلي العيون - 72222 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

43367

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   12

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOUTH DESART

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة، سواء لنفسها تو رطراف 

ثالثة في املغرب والخارج:

وتقديم  والنسيج  ارثاث  صناعة 

و6يعها  الصلة  ذات  الخدمات 

وتأجيرها

واملعدات،  واردوات  اآلالت 

املأنوعة،  وارشغا9  الخدمات 

الأجارة، الأجارة العامة، االسأيراد

والأصدير..

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الطابق   134 رقم  و  بلوك  الوكالة 
العيون   72222  - العيون  السفلي 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد نين املأوكل : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نين املأوكل عنوانه)ا) شارع 

الفأح  حي   91 رقم  املزيني  ابراهيم 

العيون 72222 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املأوكل  نين  السيد 
حي   91 رقم  املزيني  ابراهيم  شارع 
الفأح العيون 72222 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
13 تكأو6ر  االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2222 تحت رقم 4625.
798I

SOCOGESE

 SOCIETE AMERICAIN
 D'INVESTISEMENT

MEDICAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

SOCOGESE
شارع ولي العهد إقامة موالي الكامل 

فاس ، 32222، فاس املغرب
 SOCIETE AMERICAIN

 D›INVESTISEMENT MEDICAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 3 
إقامة لحبابي شارع جوالن ليدو - 

32222 فاس املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.48131

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2222 شتنبر   22 في  املؤرخ 
 SOCIETE AMERICAIN حل 
 D’INVESTISEMENT MEDICAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
رتسمالها 122.222,22 درهم وعنوان 
مقرها اإلجأماعي رقم 3 إقامة لحبابي 
فاس   32222  - ليدو  جوالن  شارع 

املغرب نتيجة لأوقف النشاط.
و عين:

السيد)ة) حمزة صقلي حسيني و 
الرياض والد مطى  تجزئة  عنوانه)ا) 
 7 الشقة   3 عمارة  العمران  إقامة 
)ة)  كمصفي  املغرب  تمارة   12222

للشركة.
حسيني  صقلي  عثمان  السيد)ة) 
7 زنقة ابي حامد الغزالي  و عنوانه)ا) 
م.ج   4 طابق  دنيا  إقامة   16 شقة 
)ة)  كمصفي  املغرب  فاس   32222

للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
 3 رقم  وفي   2222 شتنبر   22 بأاريخ 
 - ليدو  جوالن  شارع  لحبابي  إقامة 

32222 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   12 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 2222/4166.

799I

مكأب الجرودي

LA MAISON DES GAUFRES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكأب الجرودي
شارع 18 نونبر رقم 24 الناضور ، 

62222، الناضور املغرب
 LA MAISON DES GAUFRES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 
الطافيا حي اوالد ابراهيم النعناع 

62222 الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
في طور االنجاز

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   27
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 LA  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. MAISON DES GAUFRES
اعداد و   : غرض الشركة بإيجاز 

بيع الحلويات.
عمارة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
النعناع  ابراهيم  اوالد  حي  الطافيا 

62222 الناضور املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 : الدين  عز  القضاوي  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة . 

 : الدين  عز  القضاوي  السيد 

122.222 بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الدين  عز  القضاوي  السيد 

عنوانه)ا) شارع القا�سي عياض رقم 

5 62222 الناضور املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الدين  عز  القضاوي  السيد 

عنوانه)ا) شارع القا�سي عياض رقم 

5 62222 الناضور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  بالناضور  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 4539.

822I

عبد الرحمان اعبيبي

ECLAIRE CALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

عبد الرحمان اعبيبي

عمارة 3 الطابق3 الشقة 7 بني 

مكيلد ، 52222، مكناس املغرب

ECLAIRE CALL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي برج موالي 

عمر تجزئة املنزه رقم2،مكناس - 

52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

57221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   25

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ECLAIRE CALL

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصا9.

عنوان املقر االجأماعي : برج موالي 

 - رقم2،مكناس  املنزه  تجزئة  عمر 

52222 مكناس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 522  : بنأفريت  املنور  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : منصف  العبا�سي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد العبا�سي منصف عنوانه)ا) 

 52222 1831مكناس  رقم  مرجان2 

مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  بنأفريت  املنور  السيد 

25 ساحة زعير  الشقة   21 عمارة ب 

دار السالم السوي�سي الر6اط 52222 

الر6اط املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العبا�سي منصف عنوانه)ا) 

 52222 1831مكناس  رقم  مرجان2 

مكناس املغرب

عنوانه)ا)  بنأفريت  املنور  السيد 

25 ساحة زعير  الشقة   21 عمارة ب 

دار السالم السوي�سي الر6اط 52222 

الر6اط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2222 تحت رقم 3426.

821I

Mediexperts sarl

آيلند باي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Mediexperts sarl

 RUE ALFOURAT MAARIF 39

 CASABLANCA، 20100،

CASABLANCA MAROC

آيلند باي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 412, شارع 

الزرقطوني إقامة حماد, شقة رقم 

1, الدار البيضاء. - 22242 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

542247

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2221 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

آيلند   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

باي.

اسأغال9   : غرض الشركة بإيجاز 

تسويق املنأجات  اررا�سي الزراعية, 

بيع,اسأيراد  شراء,  ,تجميد,  الزراعية 

وارغذية  ارسماك  وتصدير 

البحرية....

 ,412  : االجأماعي  املقر  عنوان 

شقة  شارع الزرقطوني إقامة حماد, 

رقم 1, الدار البيضاء. - 22242 الدار 

البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
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 1.222  : الوراق  تحمد  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الوراق  تحمد  السيد 
23, زنقة تبو العباس طابق 2 شقة 5 
22253 الدار  بوركون الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الوراق  تحمد  السيد 
23, زنقة تبو العباس طابق 2 شقة 5 
22253 الدار  بوركون الدار البيضاء 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تبريل 2222 تحت رقم 821128.

822I

SOCIETE MODYANI SARL

PERLA OUTILS
إعالن مأعدد القرارات

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

PERLA OUTILS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: تجزئة 
ارميرة شارع كان رقم 16 الطابق 
الثاني رقم 2 - 93122 الفنيدق 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.24931

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ   2222 14 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
• بيع 52 حصة من السيدة بوداغية 
نادية لصالح السيد خراز عبد العزيز.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
* تحويل الشكل القانوني للشركة إلى 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي:
* تحويل مقر الشركة إلى حي كدية 

بوشتى زنقة 5 بالفنيدق.
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد.
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
مقر الشركة هو مسأودع بحي كدية 

بوشتى زنقة 5 بالفنيدق.
على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 
مايلي: السيد خراز عبد العزيز يمألك 
 122 122حصة اجأماعية من تصل 

حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 االبأدائية بأطوان بأاريخ 

2222 تحت رقم 2225.
823I

ائأمانية ماجسترا9

 WONDERFUL MOROCCAN
FRUIT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل الأصفية

ائأمانية ماجسترا9
تجزئة السيكون القطعة 7/17 زاوية 

زنقة طنجة و زنقة ابن الخطيب 
ارطلس فاس ، 32122، فاس 

املغرب
 WONDERFUL MOROCCAN
FRUIT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 

126 تجزئة نسمة سهب الورد باب 
الفأوح رقم 126 تجزئة نسمة سهب 

الورد باب الفأوح 32222 فاس 
املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.68281
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تقرر حل  12 فبراير  املؤرخ في 
 WONDERFUL MOROCCAN
املسؤولية  ذات  شركة   FRUIT
 122.222 رتسمالها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 
تجزئة نسمة سهب الورد باب   126
126 تجزئة نسمة سهب  الفأوح رقم 
فاس   32222 الفأوح  باب  الورد 
الهدف  لعدم تحقيق  نتيجة  املغرب 

االجأماعي للشركة .
و عين:

عبد العالي الحمومي و  السيد)ة) 
عنوانه)ا) الشقة 6 العمارة 43 تجزئة 
املغرب  فاس   32222 زواغة  الفأح 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
بأاريخ 12 فبراير 2222 وفي رقم 126 
تجزئة نسمة سهب الورد باب الفأوح 

- 32222 فاس املغرب .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   12 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4174/2222.

824I

FIDUTRACO CONSULTING

Park Palace Studio
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
Park Palace Studio شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 2 زنقة 

الصنو6ر الشقة 12 الطابق الرابع - 
2132 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
558273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   26
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 Park  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.Palace Studio

غرض الشركة بإيجاز : مقاو9 بناء 
تو تعما9 مأنوعة .

زنقة   2  : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - الطابق الرابع   12 الصنو6ر الشقة 

2132 الدارالبيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رتسما9 الشركة: 1.222.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 YAMA SAKANE : الشركة 
درهم   122 بقيمة  حصة   2.522

للحصة .
منصف  محمد  البردعي  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   7.522  :

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 YAMA SAKANE الشركة 
عنوانه)ا) 2 زنقة الصنو6ر الشقة 12 
الطابق الرابع - الدارالبيضاء املغرب.

البردعي  منصف  محمد  السيد 
الزرقطوني  محمد  شارع  عنوانه)ا) 
 -  7 شقة   3 طابق   271 رقم 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
البردعي  منصف  محمد  السيد 
الزرقطوني  محمد  شارع  عنوانه)ا) 
 -  7 شقة   3 طابق   271 رقم 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842823.
825I

GLOFID

 BRIDGE WALKERS
MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GLOFID
196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 22322
 الدار البيضاء املغرب

 BRIDGE WALKERS MOROCCO
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 75شارع 
11 يناير الطابق ارو9 الشقة ر169 

- 22222 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
558343

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
. BRIDGE WALKERS MOROCCO
مقاو9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تنظيف.
75شارع   : عنوان املقر االجأماعي 
11 يناير الطابق ارو9 الشقة ر169 - 

22222 الدارالبيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : افغان  عاد9  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عاد9 افغان عنوانه)ا) 24 
تعاونية تيط السعادة الأالأة 24222 

الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عاد9 افغان عنوانه)ا) 24 
تعاونية تيط السعادة الأالأة 24222 

الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 841333.

826I

مينارة فينانس جروب

ا ف م ا نبيه اكريكول
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تفويت حصص

مينارة فينانس جروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

ا ف م ا نبيه اكريكو9 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي السالم 
رقم 1278 - 73222 الداخلة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.18463

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 ماي   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) هشام نبيه 522 

 1.222 تصل  من  اجأماعية  حصة 

 SOFRUCE.«  « حصة لفائدة شركة 

SAS بأاريخ 26 ماي 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 11 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 1621.

827I

SOCIETE MODYANI SARL

PRO BAB SEBTA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100

الفنيدق املغرب

PRO BAB SEBTA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

ارميرة شارع مدريد رقم 32 الطابق 

الطابق ارو9 رقم 1 - 93122 

الفنيدق املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.22247

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 19 شتنبر 2222 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

 32 »تجزئة ارميرة شارع مدريد رقم 

الطابق الطابق ارو9 رقم 1 - 93122 

»تجزئة ارميرة  إلى  الفنيدق املغرب» 

 -  137 شارع عال9 ابن عبدهلل رقم 

93122 الفنيدق املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 االبأدائية بأطوان بأاريخ 

2222 تحت رقم 2224.

828I

FLASH ECONOMIE

ISLY OIL 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 ISLY OIL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار اوالد 
رحالي - 62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

42221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   29

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 ISLY  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.OIL

إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الصناعية  تو  الأجارية  العمليات 
تو  املدنية  للخدمة  الزراعية  تو 

العسكرية .
عنوان املقر االجأماعي : دوار اوالد 

رحالي - 62222 وجدة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : محمد  مكاوي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  مكاوي  السيد 
4 زنقة ابو دار الغفاري حي املحمدي 
تجزئة الوحدة 62222 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  مكاوي  السيد 
4 زنقة ابو دار الغفاري حي املحمدي 
تجزئة الوحدة 62222 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   25 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2222 تحت رقم 2952.

829I

LMT AUDITING

PROGESTHOTEL
عالن مأعدد القرارات

LMT AUDITING
 BD MOHAMED 5 - MOHAMED
 5 OFFICES CENTER IMMEUBLE
 A ETAGE 6 APPT 601 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
PROGESTHOTEL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجأماعي: 265, 

اقامة شم�سي شارع الزرقطوني الدار 
البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.499969
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بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   2222 22 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
بدون  االلتزامات  كل  بخصوص 

العادي،  بالتسيير  املأعلقة  اسأثناء 

السيد  املسير  بأوقيع  الشركة  تلتزم 

لوسائل  بالنسبة  و  غيريرو  ميكائيل 

الدفع وجميع االلتزامات مع البنوك 

تلتزم الشركة فقط بالأوقيع الوحيد 

للشريك الوحيد السيد عبد العزيز 

االزرق 

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

املأعلق بأعيين املسير و تحديد مهامه

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842759.

812I

 NSR ACCOUNTANTS AND BUSINESS

ADVISERS

سيرفس معروف بنو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 NSR ACCOUNTANTS AND

BUSINESS ADVISERS

 AV.HASSAN 2, QUARTIER

 INDUSTRIEL, RESIDENCE

 NOUR 5, 1ER ETAGE BUREAU

 N°34A MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

سيرفس معروف بنو شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 
اسكين جماعة اوريكة اقليم الحوز 

- 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

129661

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : سيرفس 

معروف بنو.

اصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تاجر االكسسوار و قطع  السيارات، 

الغيار للسيارات، ميكنيكي.

دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 

اسكين جماعة اوريكة اقليم الحوز - 

42222 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 : معروف  الرحيم  عبد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة . 

 : معروف  الرحيم  عبد  السيد 

1.222 بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

معروف  الرحيم  عبد  السيد 

املسجد  درب  العرب  حي  عنوانه)ا) 

مراكش   42222 مراكش   247 رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

معروف  الرحيم  عبد  السيد 

املسجد  درب  العرب  حي  عنوانه)ا) 

مراكش   42222 مراكش   247 رقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   12 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142255.

811I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE DUBAI MEKNES
DE COMMERCE GENERAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE DUBAI MEKNES DE
COMMERCE GENERAL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي املحل 
الأجاري الكائن رقم 2 رقم 935 
مكرر مرجان 2 - 52222 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
57391

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   23
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 SOCIETE DUBAI MEKNES DE

.COMMERCE GENERAL
غرض الشركة بإيجاز : الأجارة.

املحل   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الأجاري الكائن رقم 2 رقم 935 مكرر 

مرجان 2 - 52222 مكناس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد سعيد محمد سالم الحج 
 122 بقيمة  حصة   1.222  : الكأبي 

درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد محمد سالم الحج 
 935 رقم   2 رقم  عنوانه)ا)  الكأبي 
مكرر مرجان 52222 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد محمد سالم الحج 
 935 رقم   2 رقم  عنوانه)ا)  الكأبي 
مكرر مرجان 52222 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   12 الأجارية بمكناس بأاريخ 

2222 تحت رقم 3728.
812I

DO CONSULTING

 SOCIETE EXPLOITATION
 ET GESTION AGRICOLE

ASSIMI 2 – SEGAA 2
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DO CONSULTING
 30bd Ain Taoujatate Résidence

 le Colisée 4éme Étage,
 Quartier Bourgogne، 20100،

CASABLANCA MAROC
 SOCIETE EXPLOITATION ET

 GESTION AGRICOLE ASSIMI 2
SEGAA 2 – شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 131 شارع 
تنفا - سكن تزور - مكأب رقم 11 - 

22372 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

558295
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 SOCIETE EXPLOITATION ET
 GESTION AGRICOLE ASSIMI 2

.– SEGAA 2
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غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ، في املغرب تو في الخارج   ، الشركة 
بشكل مباشر تو غير مباشر ، لنفسها 
، إما في املشاركة تو إدارة اإليجار ، تو 

للغير:
جميع  وإدارة  وتطوير  تشغيل   -

املشاريع الزراعية.
إنأاج جميع املنأجات الزراعية   -

ومعالجتها وتعبئتها ؛
ونقل  وتوزيع  وتسويق  بيع   -

وتخزين جميع املنأجات الزراعية.
- املشاركة في جميع ارشكا9 ، بما 
جميع  في   ، الدمج  عمليات  ذلك  في 
االتحادات والشركات والجمعيات تو 
تم  التي  ارخرى  املصالح  مجموعات 

إنشاؤها تو التي سيأم إنشاؤها ؛
التربية  تنشطة  جميع  ممارسة   -

بجميع تشكالها ؛
املعامالت  جميع   ، تعم  وبشكل 
تو  الصناعية  تو  املالية  تو  الأجارية 
التي قد  العقارات  تو  املالية  اروراق 
غير  تو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون 
مباشر تو مفيدة لغرض الشركة تو تي 
غرض مشابه تو ذي صلة تو يحأمل 

تن تسهل تطويره تو تحقيقه..
 131  : االجأماعي  املقر  عنوان 
- مكأب رقم  - سكن تزور  شارع تنفا 

11 - 22372 الدار البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رتسما9 الشركة: 6.519.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد تاج الدين غنوني عاصمي 
درهم   122 بقيمة  حصة   6.519  :

للحصة .
 : عاصمي  غنوني  هشام  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   26.276

للحصة .
 : عاصمي  غنوني  سامي  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   26.276

للحصة .
 6.519  : السيدة خديجة بوحلو 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد تاج الدين غنوني عاصمي 
 268 رقم   22 تملكيس  عنوانه)ا) 
 42262 مراكش  جنوب  النخيل 

مراكش املغرب.
عاصمي  غنوني  هشام  السيد 
عنوانه)ا) املندرونية قطعة ترض رقم 
الدار   22272 معروف  سيدي   291

البيضاء املغرب.
عاصمي  غنوني  سامي  السيد 
عنوانه)ا) املندرونية قطعة ترض رقم 
الدار   22272 معروف  سيدي   291

البيضاء املغرب.
السيدة خديجة بوحلو عنوانه)ا) 
تملكيس 22 رقم 268 النخيل جنوب 

مراكش 42262 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد تاج الدين غنوني عاصمي 
 268 رقم   22 تملكيس  عنوانه)ا) 
 42262 مراكش  جنوب  النخيل 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 841126.
813I

TR-GESTION

SYR NEGOCE »س ي ر 
نيكوص»

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجأماعي للشركة

TR-GESTION
 AGDAL ، 12000، RABAT

MAROC
SYR NEGOCE »س ي ر نيكوص» 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي اإلجأماعي 
تجزئة الفردوس رقم 292 - 12222 

تمارة املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.133235

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 26 شتنبر 2222 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
رقم  الفردوس  تجزئة  »اإلجأماعي 
إلى  املغرب»  تمارة   12222  -  292
 2 ب-ج ه   ,2 »تجزئة تبواب النصر 
 11122  -  11 الشقة   4 العمارة رقم 

سال الجديدة املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   13 بأاريخ  بأمارة  االبأدائية 

2222 تحت رقم 9285.

814I

سل سوليسيون

ك و س إيريجايشن
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سل سوليسيون
شارع االدريسية زنقة طارق زياد 

رقم 64 الطابق 1 ، 92222، طنجة 
املغرب

ك و س إيريجايشن شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي املنظر 
الجميل شارع 71 رقم 9 الطابق 1 

رقم 2 - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

131159
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   23
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : ك و س 

إيريجايشن.
اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصدير جميع املواد واإلكسسوارات 

واملنأجات الزراعية.
املنظر   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 1 الطابق   9 رقم   71 الجميل شارع 

رقم 2 - 92222 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

 522  : الخطابي  خالد  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

522 حصة   : السيد اشرف سعد 
بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الخطابي  خالد  السيد 
 92222  5 رقم   2 فيال فيسطا زنقة 

طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  سعد  اشرف  السيد 
 92222 16 2 رقم  فيال فيسطا زنقة 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الخطابي  خالد  السيد 
 92222  5 رقم   2 فيال فيسطا زنقة 

طنجة املغرب
عنوانه)ا)  سعد  اشرف  السيد 
 92222 16 2 رقم  فيال فيسطا زنقة 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   11 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258162.
815I

centre d’étude de gestion et d’organisation

 INEGNICO PAYMENT
SYSTEMS AFRICA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجأماعي للشركة

 centre d›étude de gestion et
d›organisation

 bd d› Anfa, résid Ibn ,89
 Zaidoune, tour A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc

 INEGNICO PAYMENT SYSTEMS
AFRICA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 22, شارع 
القا�سي إياس - املعاريف تنفا 22, 
شارع القا�سي إياس - املعاريف تنفا 

22332 الدار البيضاء املغرب .
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تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.33411

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم تحويل   2222 يناير   23 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

»22, شارع القا�سي إياس - املعاريف 

 - إياس  القا�سي  شارع   ,22 تنفا 

الدار البيضاء   22332 املعاريف تنفا 

الباطنية,  زنقة   ,46« إلى   « املغرب 

الدار   - املعاريف   -  3 روز  ال  إقامة 

البيضاء  الدار   22332 البيضاء 

من  الخامس  البند  تعديل  املغرب 

القانون ارسا�سي للشركة».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 841262.

816I

ALM JURIC

سما غاز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

ALM JURIC

 BD ABDELLAH BEN YASSINE.5

 7° ETG N° 2BIS CASABLANCA،

20500، CASABLANCA MAROC

سما غاز شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي شارع 

ابراهيم الروداني 13 زنقة احمد 

املجاطي اقامة االلب 1 رقم 8 - 

22226 الدار البيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري -

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم تغيير   2221 32 دجنبر  املؤرخ في 

إلى  »سما غاز»  الشركة من  تسمية 

»هارد غاز» .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

يناير 2222 تحت رقم 829877.

817I

medz

AGROPOLE DU LOUKKOS
تأسيس شركة املساهمة

medz

 angle rue mehdi ben berka et

 rue annakhil rabat ، 20020،

Rabat maroc

 AGROPOLE DU LOUKKOS

»شركة املساهمة» 

وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 

محمد الخامس إقامة ارندلس 

ب الطابق ارو9 املكأب رقم14 -، 

92222 العرائش املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهمة»
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.7131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   16

ارسا�سي لشركة املساهمة باملميزات 

الأالية:

شكل الشركة : شركة املساهمة .

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AGROPOLE DU LOUKKOS

تهيئة،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 AGROPOLE تطوير،تسويق وتسيير

.DU LOUKKOS

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

ب  ارندلس  إقامة  الخامس  محمد 

الطابق ارو9 املكأب رقم14 - 92222 

العرائش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

الشركة  رتسما9  ويبلغ 

46.622.222 درهم،

مقسم كالأالي:

مجلس  تعضاء  تو  املأصرفون 

الرقابة: 

بصفأه)ا)   MEDZميدز الشركة 

الوداية  ساحة  عنوانه)ا)  مأصرف 
املهدي  وشارع  النخيل  شارع  زاوية 

الر6اط   12122 بن بركة حي الرياض 

املغرب.

الشركة القرض الفالحي للمغرب 

بصفأه)ا) مأصرف عنوانه)ا) ساحة 

العلويين 49-1000 الر6اط املغرب

تطوان  طنجة  جهة  الشركة 

مأصرف  بصفأه)ا)  الحسيمة 

 1292 العشاق  ساحة  عنوانه)ا) 

طنجة املغرب

بصفأه)ا)  اليازغي  عمر  السيد 
زنقة  رئيس مجلس اإلدارة عنوانه)ا) 

آيت مسعود تجزئة املنضر الجميل 3 

السوي�سي 12122 الر6اط املغرب

السيد محسن السمار بصفأه)ا) 

فيال  عنوانه)ا)  عام  مدير  مأصرف 

تامسنا   12222 النجاح   3 سكأور   9

املغرب

مراقب تو مراقبي الحسابات :

 COUPERS AUDIT الشركة 

مراقب  )ا)بصفأه   MAROC

الحسن  شارع  عنوانه)ا)  الحسابات 

الثاني الطابق الثاني رقم 83 22332 

الدار البيضاء املغرب

ارسا�سي  النظام  مقأضيات 

توزيع  و  االحأياطي  بأكوين  املأعلقة 

ارر6اح :

كل  بطالن  طائلة  تحت  يأم، 

نسبة  اقأطاع  مخالفة،  مداولة 

الصافي  الر6ح  من  املائة  في  خمسة 

لأكوين  يخصص  املالية  للسنة 

االحأياطي  يدعى  احأياطي  صندوق 

هذا  من  ينقص  تن  على  القانوني، 

الر6ح خسارات السنوات املنصرمة، 

إن كانت هناك خسارات. يصبح هذا 

االقأطاع غير إلزامي إذا تجاوز مبلغ 

رتسما9  عشر  القانوني  االحأياطي 

الشركة..

املنصوص  الخاصة  اإلمأيازات 

عليها لكل شخص :

تطبيق تحكام قانون رقم 95ـ17و 

عقود الشركة.
بقبو9  مأعلقة  مقأضيات 

تفويت  لهم  املخو9  ارشخاص 
ارسهم وتعيين جهاز الشركة املخو9 

له البث في طلبات القبو9 :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالعرائش بأاريخ 32 شتنبر 

2222 تحت رقم 1522.

818I

LMT AUDITING

HAGEMEYER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LMT AUDITING
 BD MOHAMED 5 - MOHAMED
 5 OFFICES CENTER IMMEUBLE
 A ETAGE 6 APPT 601 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
HAGEMEYER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني رقم 
6 الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

558277
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   26
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. HAGEMEYER
اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير املواد الكهر6ائية 
اللوحات  وتركيب  توريد 

الكهر6ائية.
46 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 
الزرقطوني الطابق الثاني رقم 6 الدار 
البيضاء  الدار   22222  - البيضاء 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رتسما9 الشركة: 1.222.222 

درهم، مقسم كالأالي:
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 6.222  : مسق  املهدي  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 : عمدي  الرحيم  عبد  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   3.222

للحصة .
السيد ياسين بن شقرون : 3.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مسق  املهدي  السيد 
كولف سيتي فيال 45 املدينة الخضراء 
البيضاء  الدار  النواصر  بوسكورة 

22222 الدار البيضاء املغرب.
عمدي  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) 18 زنقة حسن الصغير درج 
ب ط 6 ش 63 الدار البيضاء 22222 

الدار البيضاء املغرب.
شقرون  بن  ياسين  السيد 
بولو  الصون  زنقة   18 عنوانه)ا) 
22222 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مسق  املهدي  السيد 
كولف سيتي فيال 45 املدينة الخضراء 
البيضاء  الدار  النواصر  بوسكورة 

22222 الدار البيضاء املغرب
عمدي  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) 18 زنقة حسن الصغير درج 
ب ط 6 ش 63 الدار البيضاء 22222 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 841197.
819I

MOUMNI CONSULTING

QUAD MOTO M›DIQ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOUMNI CONSULTING
 LOT.AL BAHR AV. MOUSSA

 BNOU NOUSSAIR N° 8 M›DIQ
 M›DIQ، 93200، M›DIQ

MAROC
QUAD MOTO M›DIQ شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

بوزغال9 سد اسمير زنقة 15 ممر16 

الطابق 1 املضيق - 22222 املضيق 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

32279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   23

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 QUAD : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.MOTO M’DIQ

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراجات النارية.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

بوزغال9 سد اسمير زنقة 15 ممر16 

املضيق   22222  - املضيق   1 الطابق 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 : الرويجل  الخالق  عبد  السيد 

522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

.

السيد كما9 املساري : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الرويجل  الخالق  عبد  السيد 

سد  طريق  بوزغال9  حي  عنوانه)ا) 

املضيق   22222 املضيق  اسمير 

املغرب.

عنوانه)ا)  املساري  كما9  السيد 

حي بوزغال9 طريق سد اسمير املضيق 

22222 املضيق املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الرويجل  الخالق  عبد  السيد 

سد  طريق  بوزغال9  حي  عنوانه)ا) 

املضيق   22222 املضيق  اسمير 

املغرب

عنوانه)ا)  املساري  كما9  السيد 

حي بوزغال9 طريق سد اسمير املضيق 

22222 املضيق املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   27 االبأدائية بأطوان بأاريخ 

2222 تحت رقم 2261.

822I

HAJARMOUNAR

PRO SUD Engineering
إعالن مأعدد القرارات

HAJARMOUNAR

 Rue Halab N°01 avEl maghrib

 Al Arabi Hay Molay Rachid

 LAAYOUNE ، 70000،

LAAYOUNE MAROC

PRO SUD Engineering »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 

حبوها عمارة صبيو الطابق الثالث 
رقم25 العيون - 72222 العيون 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

. 31683

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 23 تكأو6ر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم تفويت الحصص : الذي 

من   50% تفويت  مايلي:  على  ينص 

ارسهم اململوكة للسيد شرف الدين 

السيدة  لصالح  املصطفى  محمد 

ر6اب بيزم 

قرار رقم تحويل الشكل القانوني 

مايلي:  على  ينص  الذي  للشركة: 

تحويل الشكل القانوني للشركة من 

إلى  محدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  بند 

االسا�سي  القانون  تحيين  مايلي: 

للشركة ملطابقة الأعديالت القانونية 

املنصوصة تعاله

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

13 تكأو6ر  االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2222 تحت رقم 3235.

821I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE ZNL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE ZNL TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 144 شقة 

3 النسيم 1 الشطر 2 - 52222 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

57393

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE ZNL TRANS

تجارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد البناء

- نقل البضائع لحساب الغير.

 144  : االجأماعي  املقر  عنوان 

شقة 3 النسيم 1 الشطر 2 - 52222 

مكناس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

 452  : االاله  عبد  زكاغ  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 452  : الياس  احمد  مير  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   122  : السيد زكاغ محمد 
بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد زكاغ عبد االاله عنوانه)ا) 
 3 مرجان   1 النسيم  الطابق1   144

52222 مكناس املغرب.
السيد مير احمد الياس عنوانه)ا) 
 3 طابق  بوعبيد  الرحيم  عبد  شارع 
شقة 21 زاوية زنقة فوفيت الوازيس 

22222 الدار البيضاء املغرب.
السيد زكاغ محمد عنوانه)ا) 144 
مكناس   52222  2 رقم   1 النسيم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زكاغ عبد االاله عنوانه)ا) 
 3 مرجان   1 النسيم  الطابق1   144

52222 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   12 الأجارية بمكناس بأاريخ 

2222 تحت رقم 3729.
822I

COMMERCES ET SERVICES ELBOUROUMI

 commerces et services
ELBOUROUMI

فسخ عقد تسيير حر رصل تجاري 

)ارشخاص الطبيعيون)
فسخ عقد تسيير حر رصل تجاري

 commerces et services
ELBOUROUMI

 16 بمقأ�سى عقد عرفي مؤرخ في 
تم فسخ عقد التسيير   2222 يونيو 
السيد)ة)  طرف  من  املوقع  الحر 
)بصفأه)ا)  نجاة الضريف البورومي 
مالك)ة) لألصل الأجاري) الحامل)ة) 
رقم  للأعريف  الوطنية  للبطاقة 
حي  بالعنوان  القاطن)ة)   E472268
 - مراكش  ب   739 رقم   -  1 املسيرة 

والسيد)ة)  املغرب  مراكش   42222
)بصفأه)ا)  الطيب  الغني  عبد 
مسير)ة) حرا )ة)) الحامل)ة) للبطاقة 
 E532721 رقم  للأعريف  الوطنية 
املسيرة  حي  بالعنوان  القاطن)ة) 
مراكش   42222  - ب   434 رقم   -  1
الأجاري  بالسجل  واملسجل  املغرب 
تحت  بمراكش  الأجارية  باملحكمة 

عدد 124425 .
823I

DOCMASTER MAROC

DOCMASTER MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Docmaster Maroc
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
موالي اسماعيل اقامة موالي 

اسماعيل رقم 22 رقم الطابق 5 رقم 
19 - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
132347

 29 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.Docmaster Maroc
غرض الشركة بإيجاز:

ادارة املستندات و اررشفة.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
موالي  اقامة  اسماعيل  موالي 
اسماعيل رقم 22 رقم الطابق 5 رقم 

19 - 92222 طنجة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بلجطيط سعيد عنوانه)ا) 
 11 رقم   6 العمارة   2 ريم  اقامة 
لعيايدة املحيط 11222 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد بلجطيط سعيد عنوانه)ا) 
 11 رقم   6 العمارة   2 ريم  اقامة 
لعيايدة املحيط 11222 سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 257232.
824I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE NORD GLOBAL
BUILDING

إعالن مأعدد القرارات

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE NORD GLOBAL

BUILDING »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: املحل 
الكائن بعمارة 32 مجمع 9 شقة 8 
الطابق 2 انا�سي - 52222 مكناس 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.54245

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 22 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
اقريع  السيد  حصص  جميع  بيع 
ابراهيم لفائدة السيد وحودي ياسر

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  ابراهيم  اقريع  السيد  اسأقالة 

صفأه كمسير للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
الى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
تغيير نشاط اإلجأماعي للشركة

على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
للشركة  اإلجأماعي  املقر  نقل  مايلي: 
 6 برقم  الكائن  الأجاري  املحل  الى: 
الزيأون  الجبابرة  لحبيب  درب سيد 

مكناس
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 SOCIETE SOCIETE :تسمية الشركة
 NORD GLOBAL BUILDING

ش.م.م.ش.و
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
نقل   : للشركة  اإلجأماعي  النشاط 

ارموا9
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
املحل   : للشركة  اإلجأماعي  املقر 
سيد  درب   6 برقم  الكائن  الأجاري 

لحبيب الجبابرة الزيأون مكناس
الذي ينص على   :7 و   6 بند رقم 
مايلي: رتسما9 الشركة 122.222,22 

درهم مماوكة للسيد وحودي ياسر 
على  ينص  الذي   :43 رقم  بند 
مايلي: السيد وحودي ياسر هو املسير 

الوحيد للشركة ملدة غير محددة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   13 الأجارية بمكناس بأاريخ 

2222 تحت رقم 3745.
825I

tracom cg

 GROUPE LAZRAK
PROMOTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

tracom cg
 N°8 RUE ABI NOUAIM VN ،

30000، FES MAROC
 GROUPE LAZRAK

PROMOTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجأماعي 87 شارع 
الجيش امللكي عمارة مار6ل هاوس 
شقة 12 الطابق2 - 32222 فاس 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
74129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   32
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
مأبوعة  الشركة  تسمية 
بمخأصر  اإلقأضاء  عند 
 GROUPE LAZRAK  : تسميتها 

.PROMOTION
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 
العقاري-االشغا9 املخألفة تو البناء.

87 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 
هاوس  مار6ل  عمارة  امللكي  الجيش 
فاس   32222  - الطابق2   12 شقة 

املغرب .
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : محمد  ارزرق  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  ارزرق  السيد 
السمن  عين  طريق  نجيب  تجزئة   8

32222 فاس املغرب .
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  ارزرق  السيد 
السمن  عين  طريق  نجيب  تجزئة   8

32222 فاس املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   11 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4161.
826I

LMT AUDITING

 THE SISTERS BEAUTY
HOUSE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجأماعي للشركة
LMT AUDITING

 BD MOHAMED 5 - MOHAMED
 5 OFFICES CENTER IMMEUBLE
 A ETAGE 6 APPT 601 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 THE SISTERS BEAUTY HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي زاوية 

زنقة موزار و شارع انفا اقامة الجنة 
الصغيرة الطابق السابع الدار 

البيضاء - 22222 الدار البيضاء 
املغرب .

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.531585
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 19 شتنبر 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»زاوية زنقة موزار و شارع انفا اقامة 
الجنة الصغيرة الطابق السابع الدار 
البيضاء  الدار   22222  - البيضاء 
النواصر  »مشروع  إلى   « املغرب 
GH1 اقامة رقم 2 املحل رقم 2 الدار 
البيضاء  الدار   22222  - البيضاء 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 841122.
827I

OSB CONSEIL

AMARIR PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OSB CONSEIL
 APPT N°2 IMM KARAMI 123
 RUE EL FARABI CITE DAKHAL

 ADADIR ، 8000، AGDIR

MAROC
AMARIR PROMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب 

رقم 53 الطابق 4 استيديو مامونية 
شارع الحسن بونعماني ف.ش 522 
حي الداخلة اكادير. - 82222 اكادير 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
53151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   27
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AMARIR PROMO
البنايات،   : غرض الشركة بإيجاز 

املروج العقاري.
مكأب   : االجأماعي  املقر  عنوان 
استيديو مامونية   4 الطابق   53 رقم 
 522 شارع الحسن بونعماني ف.ش 
82222 اكادير   - حي الداخلة اكادير. 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : امرير  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  امرير  ابراهيم  السيد 

كندا H7P2M3 ELIE LAVAL كندا.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  امرير  ابراهيم  السيد 

كندا H7P2M3 ELIE LAVAL كندا.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   13 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

2222 تحت رقم 118796.

828I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

PIEBAULMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شارع محمد الخامس عمارة بن 

حفصية الطايق االو9 رقم الشقة 1 

جليز، 42262، مراكش املغرب

PIEBAULMAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي باب 

النخيل 1 عمارة ا رقم 7 الطابق 

الثاني العزوزية - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

129683

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PIEBAULMAR

اسأغال9   : غرض الشركة بإيجاز 

- بيع  منز9 فندقي - كراء غرف مؤثأة 

وشراء عقار .

باب   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الطابق   7 رقم  ا  عمارة   1 النخيل 

مراكش   42222  - العزوزية  الثاني 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
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 SIMON Jean-Michel السيد 

 André, Bernard, Antoine, Marie :

122 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

.

 TARDIVEL ANNE السيدة 

 CLAUDE BERNADETTE : 120

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 III FLUMINA SARL : الشركة 

762 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

 .

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 III FLUMINA SARL الشركة 

 RUE DU PAS  4 عنوانه)ا) 

 GUILLAUME 44292 PIERRIC

.FRANCE

 TARDIVEL ANNE السيدة 

CLAUDE BERNADETTE عنوانه)ا) 

 RUE DU PAS GUILLAUME  4

.44292 PIERRIC FRANCE

 SIMON Jean-Michel السيد 

 André, Bernard, Antoine,

 RUE DU PAS  4 عنوانه)ا)   Marie

 GUILLAUME 44292 PIERRIC

.FRANCE

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 TARDIVEL ANNE السيدة 

CLAUDE BERNADETTE عنوانه)ا) 

 RUE DU PAS GUILLAUME  4

44292 PIERRIC FRANCE

 SIMON Jean-Michel السيد 

 André, Bernard, Antoine,

 RUE DU PAS  4 عنوانه)ا)   Marie

 GUILLAUME 44292 PIERRIC

FRANCE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   12 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142268.

829I

KAMA SERVICE

SOUFIANE SOUK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة تميرة سيدي بنور 

، 24352، سيدي بنور املغرب
SOUFIANE SOUK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة رقم 
2 اقامة ارميرة سيدي بنور - 24352 

سيدي بنور املغرب.
تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.2877

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 11 تكأو6ر 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
سيدي  ارميرة  اقامة   2 رقم  »شقة 
سيدي بنور املغرب»   24352  - بنور 
إلى »STE CG FIDUCIA SARL شقة 
الطابق الأاني شارع عال9 بن   6 رقم 
عبد هللا سيدي بنور - 24352 سيدي 

بنور املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  بنور  بسيدي  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 195.
832I

SOCIETE MODYANI SARL

K.COMERCIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

K.COMERCIO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
ارميرة شارع عال9 بن عبدهلل رقم 

451 ب الطابق ارو9 رقم 1 - 
93122 الفنيدق املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.26991

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
2222 تقرر حل  23 شتنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 K.COMERCIO الوحيد  الشريك 
درهم   122.222 رتسمالها  مبلغ 
تجزئة  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 
رقم  عبدهلل  بن  عال9  شارع  ارميرة 
451 ب الطابق ارو9 رقم 1 - 93122 
فشل   :  9 نتيجة  املغرب  الفنيدق 

املشروع..
تجزئة  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
رقم  عبدهلل  بن  عال9  شارع  ارميرة 
451 ب الطابق ارو9 رقم 1 - 93122 

الفنيدق املغرب. 
و عين:

و  مضيان  خالد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) حي كنديسة الوسطى شارع 
الفنيدق   93122  165 تبريل رقم   9

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   11 االبأدائية بأطوان بأاريخ 

2222 تحت رقم 2264.
831I

FUTURE CONSEIL

AGRI KHAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FUTURE CONSEIL
52 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

ارو9 ، 26122، برشيد املغرب
AGRI KHAM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

درقاوة عين الضر6ان - 26252 ابن 
احمد املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.989

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تقرر حل  22 غشت  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد AGRI KHAM مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 
عين  درقاوة  دوار  اإلجأماعي  مقرها 
الضر6ان - 26252 ابن احمد املغرب 

نتيجة 9 : عدم وجود رتس ما9.
دوار  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
ابن   26252  - درقاوة عين الضر6ان 

احمد املغرب. 
و عين:

و  خمليش  محمد  السيد)ة) 
دوار درقاوة عين الضر6ان  عنوانه)ا) 
املغرب كمصفي  احمد  ابن   26252

)ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  احمد  ببن  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 35/22.
832I

CABINET BAHMAD

CANABRY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

42222، مراكش املغرب
CANABRY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي امللك 

السمى »مخليص» 1 دوار اعمريين، 
جماعة سيدي عبد هللا غيات، دائرة 

تيت تورير إقليم الحوز - 42222 
مراكش املغرب



عدد 5739 - 29 ر6يع ارو9 1444 )26 تكأو6ر 2222)الجريدة الرسمية   19950

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

129629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   19

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CANABRY

إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإليجارات.

امللك   : االجأماعي  املقر  عنوان 

دوار اعمريين،   1 »مخليص»  السمى 

جماعة سيدي عبد هللا غيات، دائرة 

 42222  - الحوز  إقليم  تورير  تيت 

مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد باسكا9 توجيست د بوليت 

فلورتز  آلي  دي  تفوني   2 عنوانه)ا) 

1782 ويميل بلجيكا.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد باسكا9 توجيست د بوليت 

فلورتز  آلي  دي  تفوني   2 عنوانه)ا) 

1782 ويميل بلجيكا

السيدة تمينة بويدو عنوانه)ا) في2 

ويميل   1782 فلورتز  آلي  دي  تفوني 

بلجيكا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   11 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142213.

833I

SOCIETE MODYANI SARL

M.K.R ECLAIRAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100

الفنيدق املغرب

M.K.R ECLAIRAGE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة 

بشارع محمد الخراز زنقة 4 رقم 

32 الطابق ارو9 - 93222 تطوان 

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.31229

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تقرر حل  23 شتنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ رتسمالها   M.K.R ECLAIRAGE

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

محمد  بشارع  شقة  اإلجأماعي 
الطابق ارو9   32 رقم   4 الخراز زنقة 

 : تطوان املغرب نتيجة 9   93222  -

فشل املشروع..

شقة  ب  الأصفية  مقر  وحدد 
رقم   4 زنقة  الخراز  محمد  بشارع 

تطوان   93222  - ارو9  الطابق   32

املغرب. 

وعين:
السيد)ة) رشيد مقدم و عنوانه)ا) 
رقم   4 زنقة  الخراز  محمد  شارع 

املغرب  تطوان   93222 تطوان   32

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   12 االبأدائية بأطوان بأاريخ 

2222 تحت رقم 2281.

834I

global audit partners

WEPARTNER CONSULTING

إعالن مأعدد القرارات

global audit partners

شارع الحسن الثاني ،مدار 1 ،سانت 

إكسو6يري وشارع عال9 الفا�سي ، 

الطابق 3 ، شقة 19 ، 22222

 الدار البيضاء املغرب

 WEPARTNER CONSULTING

»شركة املساهمة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 46 شارع 

الزرقطوني الطابق االو9 مكأب رقم 

3 - - الدار البيظاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.396147

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   2222 19 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

شارع ابن   52 نقل املقر الرئي�سي إلى 

 ، اآلرين  إقامة   ، إفراني راسين  يعال 

الطابق الثالث ، شقة 4 ، املعاريف

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

زيادة رتس املا9 بمبلغ 382.422 درهم 

ليرتفع من 117.622 إلى 522.222

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

يعال  ابن  شارع   52 الرئي�سي  املقر 

إفراني راسين ، إقامة اآلرين ، الطابق 

الثالث ، شقة 4 ، املعاريف

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

 522  222 بمبلغ  ما9  رتس  تحديد 

درهم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 841237.

835I

LMT AUDITING

 INNOVATIVE

 MAINTENANCE

SOLUTIONS
إعالن مأعدد القرارات

LMT AUDITING

 BD MOHAMED 5 - MOHAMED

 5 OFFICES CENTER IMMEUBLE

 A ETAGE 6 APPT 601 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 INNOVATIVE MAINTENANCE

SOLUTIONS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: زنقة 

سمية اقامة شهرزاد الطابق 5 رقم 

22 حي النخيل الدار البيضاء - 

22222 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.486537

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   2222 19 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت جميع الحصص التي يمأكلها 

السيد عبد الرحمان الحيرش اي مائة 

حصة لفائدة السيدة سلوى الحيرش 

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: اسأقالة السيد عبد الرحمان 

للشركة  كمسير  مهامه  من  الحيرش 

الحيرش  سلوى  السيدة  وتعيين 

كمسيرة جديدة ملدة غير محددة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

و  للشركة  ارسا�سي  القانون  تحيين 

ارخذ بعين االعأبار الأغييرات اعاله

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842758.

836I



19951 الجريدة الرسميةعدد 5739 - 29 ر6يع ارو9 1444 )26 تكأو6ر 2222) 

FIDUCIA-MID

OUAD SROU TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االو9 طريق مكناس 
ميمال9 ميدلت ، 54352، ميدلت 

ميدلت
OUAD SROU TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجأماعي شارع 
املسيرة الخضراء زنقة عبد الكريم 
الخطابي بومية - 54154 ميدلت 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1935

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   2222 شتنبر   12 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الأالية  ارنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
املفاوضة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   22 االبأدائية بميدلت بأاريخ 

2222 تحت رقم 231.
837I

FLASH ECONOMIE

Eco verdim
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

Eco verdim شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 332 شارع 
ابراهيم الروداني الطابق 5 الشقة 

21 اقامة ريحان حي املعاريف - 
22222 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557961

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 Eco  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.verdim

الطاقة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والشمسية  واملأجددة  النظيفة 

وإنأاج وتوزيع الوقود الغازي.

 332  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 5 الطابق  الروداني  ابراهيم  شارع 

الشقة 21 اقامة ريحان حي املعاريف 

- 22222 الدارالبيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : احمد  اليازغي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  احمد  اليازغي  السيد 

 35 رقم   22 زنقة  املسأقبل  تجزئة 

22222 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  احمد  اليازغي  السيد 

 35 رقم   22 زنقة  املسأقبل  تجزئة 

22222 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842878.

838I

EL MARSA CONSEIL

SUPERETTE AKRAM

إعالن مأعدد القرارات

EL MARSA CONSEIL

شارع ادريس االو9 رقم الدار 193 ، 

72222، العيون املغرب

SUPERETTE AKRAM »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: تجزئة 

املسأقبل البقعة رقم 12 العيون - 

72222 العيون املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.32237

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 12 تكأو6ر 2222 تم اتخاذ 

القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: تفويت الحصص,تغيير الشكل 

القانوني,تغيير املسير والأوقيع 

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني من شركة ذات 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

مسؤولية  ذات  شركة  الى  الوحيد 

محدودة 

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 

مايلي: بيع 922 حصة تملكها السيدة 

فاطمة بضاج لصالح السيد ياسين 

هرواش

على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

الى  يعهد  التسييروالأوقيع  مايلي: 

السيد ياسين هرواش 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

13 تكأو6ر  االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2222 تحت رقم 3232/2222.

839I

FLASH ECONOMIE

COWORKING SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

COWORKING SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي اورشيدي 

3 عمارة ب الطابق 1 رقم 1 - 28812 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

31511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 تبريل   28

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.COWORKING SERVICES

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الأوطين • املشورة اإلدارية.

عنوان املقر االجأماعي : اورشيدي 

3 عمارة ب الطابق 1 رقم 1 - 28812 

املحمدية املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : السيدة السيوطي نوا9 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيدة السيوطي نوا9 عنوانه)ا) 

1 رقم  3 عمارة ب الطابق  اورشيدي 

1 28812 املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة السيوطي نوا9 عنوانه)ا) 

1 رقم  3 عمارة ب الطابق  اورشيدي 

1 28812 املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 1917.

842I

eurest compta sarl

 CONFIDENCE

EQUIPEMENTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما9 الشركة

eurest compta sarl

 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI FES ، 30000،

FES MAROC

 CONFIDENCE EQUIPEMENTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 54 ب 

تجزئة منتزه طريق مكناس محل 4 

فاس - 32222 فاس املغرب.

رفع رتسما9 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.62657

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم   2222 غشت   32 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 

»422.222 درهم» تي من »122.222 

عن  درهم»   522.222« إلى  درهم» 

تو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   12 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4193/222.

841I

AL MAJD CONSEILS

ستور بريدج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AL MAJD CONSEILS
 TARGA LOTISSEMENT SAFSAF
 N° 35 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
سأور بريدج شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز 

ارعما9 زينيث شارع مسلم تجزىة 
بوكار ، شقة رقم 14 الطابق الثالت 
باب دكالة مراكش - 42222 مراكش 

اململكة املغر6ية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

129473
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
سأور   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

بريدج.
االسأيراد   : غرض الشركة بإيجاز 
القهوة  آالت  تسويق   - والأصدير 
واملعدات الطبية - تقديم الخدمات.

مركز   : االجأماعي  املقر  عنوان 
تجزىة  مسلم  شارع  زينيث  ارعما9 
الطابق الثالت   14 بوكار ، شقة رقم 
42222 مراكش  باب دكالة مراكش - 

اململكة املغر6ية.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 522  : لخوادرة  صالح  السيد 
حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة .
السيد مراد لخوادرة : 522 حصة 

بقيمة 52.222 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لخوادرة  السيد صالح 
 55 بلوك  الجنوبي  املحمدي  الحي 

رقم143 42222 مراكش املغرب.
السيد مراد لخوادرة عنوانه)ا) فيا 
N 83 سان بينيجنو  ريجينا مارغريأا 

كانافيس 12156 تورينو إيطاليا.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لخوادرة  السيد صالح 
 55 بلوك  الجنوبي  املحمدي  الحي 
اململكة  مراكش   42222 رقم143 

املغر6ية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   24 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142226.

842I

AGOUNTIT

BATAQ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AGOUNTIT
 73hay el farah mohammedia

 Hay farah، 280810،
Mohammedia Maroc

BATAQ شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 
79طريق عين سمن اقامة فأح 

زواغة العالية فاس - 32222 فاس 
املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.4169
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2222 تكأو6ر   25 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
مبلغ   BATAQ ذات الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم   32.222 رتسمالها 
79طريق  الرقم  اإلجأماعي  مقرها 
عين سمن اقامة فأح زواغة العالية 
فاس - 32222 فاس املغرب نتيجة 9 

: انخفاض رقم املعامالت.

الرقم  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

79طريق عين سمن اقامة فأح زواغة 

فاس   32222 فاس  فاس  العالية 

املغرب. 

و عين:

السعيدي  االله  عبد  السيد)ة) 

اللة  اقامة  الحوز  زنقة  عنوانه)ا)  و 

 28832  7 شقة   1 طابق  حبيبة 

)ة)  كمصفي  املغرب  املحمدية 

للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   12 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 5396.

843I

rive droite

REVE SUCRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

rive droite

 rue andaloussie immb 26

 anatolia bur n°16 tanger

TANGER، 90000، Tanger maroc

REVE SUCRE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

يوسف بن تاشفين رقم 5، الطابق 

2 رقم 3 – طنجة. - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

131169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 REVE  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.SUCRE
يأمثل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
موضوع الشركة في قيامها، في املغرب 
الخارج،تساسا  في  و  عام  بشكل 

بـارنشطة الأالية :
مخبزة وحلويات

إعداد منأجات املخابز والحلويات 
والعجائن الغذائية ؛

الفطور  وحلويات  الحلويات 
من  واسعة  مجموعة  مع  الصغرى، 
االخأيارات في جميع تنواع الحلويات 

والسكاكر والفرنيات؛
املثلجات، وجميع تنواع الحلويات 

املثلجة ؛
جميع  وتنظيم  تموين  خدمات 

املناسبات املهنية تو العائلية ؛
منأجات  ذلك  في  بما  املقشدة، 

الحليب ومشأقاته ؛
الأكوين املسأمر الفردي في مجا9 

الحلويات والطبخ ؛
والخدمات  واالستشارة  الأكوين، 

في مجا9 املطاعم ؛
االستشارة في مجا9 املطاعم ؛

باملحل  الغذائية  املنأجات  بيع 
وتوصيلها إلى البيوت ؛

واملعدات  الأجهيزات  جميع  بيع 
املأعلقة باملطاعم ؛

جميع تنشطة االسأيراد، والشراء 
والبضائع  املنأجات  لجميع  والبيع، 

واردوات املرتبطة بهذا املوضوع؛
تيا  العمليات  عام،كافة  وبشكل 
واالقأصادية  نوعها،القانونية  كان 
املرتبطة  املدنية والأجارية،  واملالية، 
من  والتي  تعاله،  املذكور  باملوضوع 
تو  مباشر  بشكل  تشجع،  تن  شأنها 
على توسيع الشركة تو  غير مباشر، 

تطويرها.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الطابق   ،5 يوسف بن تاشفين رقم 
طنجة   92222  - طنجة.   –  3 رقم   2

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : يـاسـيـن  تغـمـيـر  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يـاسـيـن  تغـمـيـر  السيد 
الطابق   ،171 رقم  العهد  ولي  شارع 
طنجة   92222 طنجة   ،21 الشقة   7

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  يـاسـيـن  تغـمـيـر  السيد 
الطابق   ،171 رقم  العهد  ولي  شارع 
طنجة   92222 طنجة   ،21 الشقة   7

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   11 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 11229.
844I

 NSR ACCOUNTANTS AND BUSINESS

ADVISERS

توبقال فيش
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 NSR ACCOUNTANTS AND
BUSINESS ADVISERS

 AV.HASSAN 2, QUARTIER
 INDUSTRIEL, RESIDENCE

 NOUR 5, 1ER ETAGE BUREAU
 N°34A MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
تو6قا9 فيش شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز اسني 
جماعة و قيادة و دائرة اسني عمالة 

اقليم الحوز مراكش مراكش 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
129719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   24

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : تو6قا9 

فيش.

مقهى،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جميع  في  تسويق  لألكل،  محل 

االسماك الطازجة واملجمدة..

مركز   : االجأماعي  املقر  عنوان 

اسني جماعة و قيادة و دائرة اسني 

عمالة اقليم الحوز مراكش مراكش 

42222 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : جوان  عباس  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

 1.222  : جوان  عباس  السيد 

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جوان  عباس  السيد 

مراكش   922 رقم  الجنوبي  ازلي 

42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  جوان  عباس  السيد 

مراكش   922 رقم  الجنوبي  ازلي 

42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   13 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142311.

845I

FIDUCIA-MID

NEED ENERGY SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIA-MID

رقم 98 الطابق االو9 طريق مكناس 

ميمال9 ميدلت ، 54352، ميدلت 

ميدلت

NEED ENERGY SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 3 

مكرر زنقة اعدادية العيا�سي تملو - 

54352 ميدلت املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.3113

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تقرر حل  23 شتنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   NEED ENERGY SARL

وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 

مكرر زنقة   3 مقرها اإلجأماعي رقم 

 54352  - تملو  العيا�سي  اعدادية 

توقف   :  9 نتيجة  املغرب  ميدلت 

نشاط الشركة.

 3 رقم  ب  الأصفية  مقر  وحدد 

 - تملو  العيا�سي  اعدادية  زنقة  مكرر 

54352 ميدلت املغرب. 

وعين:

السيد)ة) سارة بقدير و عنوانه)ا) 

 54352 ميمال9  مكناس  طريق 

ميدلت املغرب كمصفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

26 تكأو6ر  االبأدائية بميدلت بأاريخ 

2222 تحت رقم 244.

846I
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boutouissa mustafa

BKP NÉGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

boutouissa mustafa
 BOITE POSTALE VILLE

 NOUVELLE HAMRIA N°867
 MEKNES ، 50000، meknes

maroc
BKP négoce شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجأماعي رقم 15 
عمارة 6 مركب موالي اسماعيل 

املدينة الجديدة - - 52222 مكناس 
املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.54935
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم تغيير   2222 شتنبر   25 املؤرخ في 
»وارعما9  من  الشركة  نشاط 
»توزيع  إلى  والأجارة؛»  املخألفة 

ارجهزة الطبية
الأجميل  مسأحضرات  توزيع 

ونظافة الجسم».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2222 تحت رقم 3417.
847I

ACDEN

DHL LOGISTICS MEDHUB
إعالن مأعدد القرارات

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC

 DHL LOGISTICS MEDHUB
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجأماعي: املنطقة 
الحرة اللوجستيكية ميناء طنجة 
املأوسط - املنطقة الحرة القصر 

املجاز ، املسأودع 61ت تجزئة 61 - - 
2222 طنجة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.122311
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 15 شتنبر 2222
تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
اسأمرار نشاط الشركة رغم خسارة 

¾ رتسمالها. 
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
على  ينص  الذي   :22 رقم  بند 

مايلي: 22
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   13 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258257.
848I

CLAIR FINANCE COMPTA

LYM PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CLAIR FINANCE COMPTA
زنقة 147 رقم 16 طابق 2 شارع واد 
سبو االلفة ، 22242، الدار البيضاء 

املغرب
LYM PROMOTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 12 زنقة 

شراردة درب لو6يال بوركون - 22253 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
558323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 LYM  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PROMOTION
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

زنقة   12  : عنوان املقر االجأماعي 
شراردة درب لو6يال بوركون - 22253 

الدار البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد ايت طالب املصطفى : 922 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 122  : سومية  اشقرا  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املصطفى  طالب  ايت  السيد 
العمارة   22 تجرئة االنوار  عنوانه)ا) 
14 الطابق 21 سيدي رحا9 الشاطئ 

برشيد 26175 برشيد املغرب.
السيدة اشقرا سومية عنوانه)ا) 
تجرئة االنوار 22 العمارة 14 الطابق 
برشيد  الشاطئ  رحا9  سيدي   21

26175 برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
املصطفى  طالب  ايت  السيد 
العمارة   22 تجرئة االنوار  عنوانه)ا) 
14 الطابق 21 سيدي رحا9 الشاطئ 

برشيد 26175 برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 841216.
849I

CABINET ASMER CONSULTING

DOTADA FRIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ASMER CONSULTING
شارع املسيرة الخضراء رقم 88 
حي القدس الدريوش ، 62253، 

الدريوش املغرب
DOTADA FRIES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز 
تفرسيت الدريوش - 62752 

تفرسيت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DOTADA FRIES

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتعليب الفواكه و الخضر .

مركز   : االجأماعي  املقر  عنوان 

تفرسيت الدريوش - 62752 تفرسيت 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : امزوغ  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  امزوغ  محمد  السيد 

الدريوش  تفرسيت  بحفورة  دوار 

62752 تفرسيت املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  امزوغ  محمد  السيد 

الدريوش  تفرسيت  بحفورة  دوار 

62752 تفرسيت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالدريوش بأاريخ 19 شتنبر 

2222 تحت رقم 169.

852I
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HAYTAM CONSEIL

 MDAN CONTRACTING
COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HAYTAM CONSEIL
 Lotissement Loubna 1 45
 Magasin 2 Sidi Maârouf ،
20280، Casablanca Maroc
 MDAN CONTRACTING

COMPANY شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 
سومية عمارة 82 الطابق الأاني 

شقة رقم 4 حي پامليي الدارالبيضاء 
22342 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
558395

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 MDAN : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.CONTRACTING COMPANY
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
وكالة عقارية .

زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
سومية عمارة 82 الطابق الأاني شقة 
رقم 4 حي پامليي الدارالبيضاء 22342 

الدارالبيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيدة دنيا الكاني : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة دنيا الكاني عنوانه)ا) فيال 
الجديدة   22242 تجزئة حكيمو   26

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة دنيا الكاني عنوانه)ا) فيال 
الجديدة   22242 تجزئة حكيمو   26

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 841378.

851I

CAUDEC CONSEIL

كوميفاما
إعالن مأعدد القرارات

CAUDEC CONSEIL
 Angle Bd El Hachimi El Filali
(Ex,Taddart( et Rue n°2 Imm.

 Evasion Office,Etg 2 n°22 Oasis،
20100، CASABLANCA MAROC
كوميفاما »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: تجزئة 
رقم 85 الحي الصناعي جنوب غرب 

املحمدية - - املحمدية املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.11529

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ   2222 27 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املصادقة على بيع تسهم الشركة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
كمسير  املأقي  عاد9  السيد  تعيين 

للشركة ملدة غيرمحدودة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على اسأقالة السيد فورنيي 
ميشيل لويس هنري من منصب مسير 

للشركة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة.

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
تحيين القانون ارسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 
النظام ارسا�سي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الشركاء

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الشكل

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
تسهم 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
رتسما9 الشركة

على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
مايلي: مسير الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 2217.
852I

ESPACE CONSULTING

MAYA GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE CONSULTING
 AV ALLAL BEN ABDELLAH, 12

 BUREAUX MENARA, VN ،
30000، FES MAROC

MAYA GROUP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 54 , زنقة 
تانسيفت, الشقة رقم 1 اكدا9, - 

12282 الر6اط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
163295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   16
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 MAYA : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.GROUP

تأجير,   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات  و  اآلالت  صيانة  و  تركيب 

الصناعية.
عنوان املقر االجأماعي : 54 , زنقة 

 - اكدا9,   1 رقم  الشقة  تانسيفت, 

12282 الر6اط املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد جما9 معزوز : 522 حصة 

بقيمة 1.222 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  معزوز  جما9  السيد 
سيدي  حي   22 رقم  هولندا  زنقة 

عثمان 62922 زايو املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  معزوز  جما9  السيد 
سيدي  حي   22 رقم  هولندا  زنقة 

عثمان 62922 زايو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   27 بأاريخ  بالر6اط  الأجارية 

2222 تحت رقم 7881.

853I

STE FIACCOF 

STE LUXITY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE LUXITY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 43 9 

تجزئة الغزالي شارع ابن الخطيب - 

3222 فاس املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

74165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.LUXITY

االشغا9   : غرض الشركة بإيجاز 

املخألفة االنعاش العقاري.

 9  43  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - تجزئة الغزالي شارع ابن الخطيب 

3222 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رتسما9 الشركة: 1.252.222 

درهم، مقسم كالأالي:

الأازي  العرب  عز  نجيب  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   12.522  :

للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الأازي  العرب  عز  نجيب  السيد 

9 تجزئة الغزالي شارع   43 عنوانه)ا) 

ابن الخطيب 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الأازي  العرب  عز  نجيب  السيد 

9 تجزئة الغزالي شارع   43 عنوانه)ا) 

ابن الخطيب 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   13 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 5442.

854I

IBRA MANAGEMENT

MY HELP SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

IBRA MANAGEMENT
 AVENUE MOHAMED 6 IMM
 AILLAL NR 3223EME ETAGE
 APPT 05 - LAAYOUNE - BP

2367، 70000، laayoune maroc
MY HELP SERVICE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجأماعي شارع عبد 

هللا بن الز6ير حي املسيرة رقم 27 
العيون - 72222 العيون املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.93379
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم تغيير   2222 شتنبر   26 املؤرخ في 
شؤون  »ادارة  من  الشركة  نشاط 
تشغيل  »وكالة  إلى  املسأخدمين» 

خاصة».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
13 تكأو6ر  االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2222 تحت رقم 3233.
855I

IBRA MANAGEMENT

 HAUT CONSTRUCTION
SAHARA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

IBRA MANAGEMENT
 AVENUE MOHAMED 6 IMM
 AILLAL NR 3223EME ETAGE
 APPT 05 - LAAYOUNE - BP

2367، 70000، laayoune maroc
 HAUT CONSTRUCTION

SAHARA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
الوفاق بلوك ج العيون - 72222 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

43375

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   13

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 HAUT : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.CONSTRUCTION SAHARA

اشغا9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واالشغا9 العامة .....

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 72222  - العيون  ج  بلوك  الوفاق 

العيون املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 : خير  محمد  بولحوس  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

خير  محمد  بولحوس  السيد 

 727 تجزئة  القدس  حي  عنوانه)ا) 

 731 رقم  طالب  ابي  بن  علي  شارع 

العيون 72222 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

خير  محمد  بولحوس  السيد 

 727 تجزئة  القدس  حي  عنوانه)ا) 

 731 رقم  طالب  ابي  بن  علي  شارع 

العيون 72222 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

13 تكأو6ر  االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2222 تحت رقم 3236.

856I

شركة جهاد املحاسب

 Sté SOKASAF SARL AU
شركة سوكاساف ش-م-م ش-و
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

شركة جهاد املحاسب
الرقم 22 عمارة نياس شارع احمد 

الطيب بنهيمة املدينة الجديدة 
تسفي ، 46222، تسفي املغرب

Sté SOKASAF SARL AU شركة 
سوكاساف ش-م-م ش-و شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجأماعي رقم 6 
بلوك 15 طريق املطار حي اوريدة 

تسفي - 46222 تسفي .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.9517

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم تحويل   2221 ماي   22 املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة» إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   12 االبأدائية بآسفي بأاريخ 

2222 تحت رقم 171.
857I

STE FIACCOF 

 THE PHOENIKS
MULTIMEDIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

 THE PHOENIKS MULTIMEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي 43 9 

تجزئة الغزالي شارع ابن الخطيب - 
32222 فاس املغرب.

حل شركة
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رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.44963

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 27 تكأو6ر 2222 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 THE PHOENIKS الوحيد  الشريك 
رتسمالها  مبلغ   MULTIMEDIA
مقرها  وعنوان  درهم   12.222
43 9 تجزئة الغزالي شارع  اإلجأماعي 
32222 فاس املغرب   - ابن الخطيب 
نتيجة 9 : عدم مزاولة اي نشاط مند 

تاسيس الشركة.
 9  43 ب  الأصفية  مقر  وحدد 
 - تجزئة الغزالي شارع ابن الخطيب 

3222 فاس املغرب. 
وعين:

الحجازي  الكريم  عبد  السيد)ة) 
45 شارع دو شوزي فتري  وعنوانه)ا) 
فرنسا  سين   94422 سين  سوع 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود والوثائق 
تجزئة   9  43  : بالأصفية  املأعلقة 

الغزالي شارع ابن الخطيب فاس
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   27 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 5443.
858I

شركة جهاد املحاسب

شركة سوكاساف ش-م-م ش-و 
Sté SOKASAF SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

شركة جهاد املحاسب
الرقم 22 عمارة نياس شارع احمد 

الطيب بنهيمة املدينة الجديدة 
تسفي ، 46222، تسفي املغرب

 Sté شركة سوكاساف ش-م-م ش-و
SOKASAF SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 6 
بلوك 15 طريق املطار خي اوريدة 

تسفي - 46222 تسفي املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.9517

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تعيين  تم   2221 ماي   22 في  املؤرخ 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

الكرمة زهير كمسير وحيد
تبعا لقبو9 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   12 االبأدائية بآسفي بأاريخ 

2222 تحت رقم 171.

859I

ديوان الخبرة

MOVING INDUSTRY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخبرة
مكأب 45 ، الطابق الثالث ، إقامة 
كاميليا ، زاوية شارع محمد ديوري 
ومحمد عبده القنيطرة ، 14222، 

القنيطرة املغرب
MOVING INDUSTRY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 129 زنقة 
محمد الرا�سي السالوي بلفدیر - 

22452 الدار البیضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
557343

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 غشت   31
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MOVING INDUSTRY

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصدير,تجارة نيكوص.

عنوان املقر االجأماعي : 129 زنقة 
 - بلفدیر  السالوي  الرا�سي  محمد 

22452 الدار البیضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رتسما9 الشركة: 2.222.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 22.222  : السيد عزیز عبد آإلله 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عزیز عبد آإلله عنوانه)ا) 
 44/43 رقم   33 تجزئة اإلذاعة زنقة 
البیضاء  الدار   22452 الشق  عين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزیز عبد آإلله عنوانه)ا) 
 44/43 رقم   33 تجزئة اإلذاعة زنقة 
البیضاء  الدار   22452 الشق  عين 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 32453.
862I

STE FIACCOF 

 STE BENRED TRANSPORT
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجأماعي للشركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
 STE BENRED TRANSPORT
INTERNATIONAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

فضاء مرينة رقم 1 زنقة عبد الكريم 
بن جلون مكأب 64 الطابق 8 - 

32222 فاس املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.72121

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في 23 تكأو6ر 2222 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

»اقامة فضاء مرينة رقم 1 زنقة عبد 

الطابق   64 الكريم بن جلون مكأب 

»رقم  إلى  فاس املغرب»   32222  -  8

1 زنقة 12 حي كريم العمراني املدينة 

الجديدة 3222 فاس املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   13 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 5444.

861I

NATALI IMMOBILIER

NATALI IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NATALI IMMOBILIER

 BD ANFA ANGLE RUE CLOS 75

 DE PROVENCE ETAGE 09 APPT

 B-108 CASABLANCA، 20400،

CASABLANCA MAROC

NATALI IMMOBILIER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 75 شارع 

انفا زاوية زنقة كلو دو بروفانس 

الطابق 9 الشقةب108- الدار 

البيضاء الدار البيضاء 22422 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

523841

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 نونبر   25

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NATALI IMMOBILIER
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
75 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 
بروفانس  دو  كلو  زنقة  زاوية  انفا 
الدار  الشقةب108-   9 الطابق 
البيضاء الدار البيضاء 22422 الدار 

البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : السيدة جفا9 املصطفى 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جفا9 املصطفى عنوانه)ا) 
 92 رقم  فيال  الخضراء  املدينة 
 22422 البيضاء  بوسكؤرة-الدار 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جفا9 املصطفى عنوانه)ا) 
 92 رقم  فيال  الخضراء  املدينة 
 22422 البيضاء  بوسكؤرة-الدار 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

نونبر 2221 تحت رقم 822274.
862I

 NSR ACCOUNTANTS AND BUSINESS

ADVISERS

دغ ناتيغ 1
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 NSR ACCOUNTANTS AND
BUSINESS ADVISERS

 AV.HASSAN 2, QUARTIER
 INDUSTRIEL, RESIDENCE

 NOUR 5, 1ER ETAGE BUREAU
 N°34A MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
دغ ناتيغ 1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 113 شارع 

عبد الكريم الخطابي مأجر رقم 
22 جليز مراكش - 42222 مراكش 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
129731

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
دغ   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

ناتيغ 1.
تاجرفي   : بإيجاز  الشركة  غرض 
نباتات طبية، اسأيراد وتصدير، تاجر 

في منأجات عضوية طبيعية..
 113  : االجأماعي  املقر  عنوان 
شارع عبد الكريم الخطابي مأجر رقم 
مراكش   42222  - مراكش  جليز   22

املغرب .
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   1.222  : ر6يع دين  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة . 
بقيمة   1.222  : السيد ر6يع دين 

122 درهم.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ر6يع دين عنوانه)ا) دوار اد 
 42222 بال اغواطيم تحناوت الحوز 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ر6يع دين عنوانه)ا) دوار اد 
 42222 بال اغواطيم تحناوت الحوز 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   13 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142317.

863I

SAIF & RAYAN INVEST SARLAU

 SAIF & RAYAN INVEST SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SAIF & RAYAN INVEST SARLAU
دوار جديد تحناوت الحوز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
 SAIF & RAYAN INVEST SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار جديد 

تحناوت الحوز مراكش - 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
129629

 22 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 SAIF & : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.RAYAN INVEST SARL AU
*تشغا9   : غرض الشركة بإيجاز 

عمومية تو بناء.
دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - مراكش  الحوز  تحناوت  جديد 

42222 مراكش املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

السيد بنمارس نور الدين : 1.222 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الدين  نور  بنمارس  السيد 
املنصورية  تعاونية  عنوانه)ا) 
مراكش  الحوز  تحناوت  اغواطيم 

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الدين  نور  بنمارس  السيد 
املنصورية  تعاونية  عنوانه)ا) 
مراكش  الحوز  تحناوت  اغواطيم 

42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   11 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142222.
864I

CLEVDEEP CONSULTING

CARAVAGGIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما9 الشركة

CLEVDEEP CONSULTING
عزيب الحاج قدوراقامة الفرج 

)هاجر) 57 الطابق 4 رقم 9 طنجة، 
92222، طنجة املغرب

CARAVAGGIO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

مو�سى ابن نصير السكني ابن نصير 
رقم 7 الدور ارر�سي رقم 2 - 92222 

طنجة املغرب.
رفع رتسما9 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.73141

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم   2222 شتنبر   12 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 
»722.222 درهم» تي من »122.222 
عن  درهم»   822.222« إلى  درهم» 

طريق : تحويل سندات القرض.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   11 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 11215.
865I

SMEAM

SMEAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SMEAM
59 شارع الزرقطوني اقامة الورود 
الطابق 7 الشقة رقم 22 ، 22222، 

الدار البيضاء املغرب
SMEAM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 59 شارع 
الزرقطوني اقامة الورود الطابق 
7 الشقة رقم 22 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.491227

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2222 غشت   29 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 SMEAM الوحيد  الشريك  ذات 
درهم   122.222 رتسمالها  مبلغ 
شارع   59 اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 
الطابق  الورود  اقامة  الزرقطوني 
الدار   22222  -  22 رقم  الشقة   7

البيضاء املغرب نتيجة 9 : كوفيد.
و حدد مقر الأصفية ب 59 شارع 
الطابق  الورود  اقامة  الزرقطوني 
الدار   22222  -  22 رقم  الشقة   7

البيضاء املغرب. 
و عين:

و  برزم  املجيد  عبد  السيد)ة) 
 1 ط  طورسيلي  زنقة   7 عنوانه)ا) 
ش 5 حي املستشفيات 22222 الدار 
البيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 836628.

866I

CABINET NORD ASSISTANCE

PREMIER AGUSLUQ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

CABINET NORD ASSISTANCE
 AV MOHAMED V, RÉSD. 42

 DOUNIA, BLOC B, Bureau 8 ،
TANGER ،90000 املغرب

PREMIER AGUSLUQ شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي : 42 شارع 

محمد الخامس - 92222 طنجة 
املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.115251
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 22 يوليوز 2222 تقرر حل 
شركة ذات   PREMIER AGUSLUQ
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 122.222 رتسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 92222  - شارع محمد الخامس   42
نشاط  النتهاء  نتيجة  املغرب  طنجة 

الشركة.
و عين:

 Virgilio Jose AGUSTI السيد)ة) 
باريس  شارع  عنوانه)ا)  و   RIVERA
 92222  69 شقة  ب  تيمنة  إقامة 

طنجة املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
بأاريخ 12 غشت 2222 وفي 42 شارع 
طنجة   92222  - الخامس  محمد 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 257775.

867I

OMEGA LINE

SMARTCOLIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OMEGA LINE

إقامة الر6يع 96، شارع آنفا، 

الطابق 7، املكأب 71 ، 22372، 

الدارالبيضاء املغرب

SMARTCOLIS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 

الر6يع 96،شارع انفا،الطابق 7 ، 

مكأب 71. - 22372 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   16

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SMARTCOLIS

البرمجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكمبيوتر  وتنشطة  واالستشارات 

ارخرى.

إقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 ،  7 انفا،الطابق  96،شارع  الر6يع 

الدار البيضاء   22372  -  .71 مكأب 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 51  : نورالدين  حوايس  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   49  : احمدا خالد  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

نورالدين  حوايس  السيد 

ساند  جورج  شارع   12 عنوانه)ا) 

78132 ليميرو فرنسا.

عنوانه)ا)  خالد  احمدا  السيد 
 82232 النهضة   27 رقم   415 شارع 

تكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

نورالدين  حوايس  السيد 

ساند  جورج  شارع   12 عنوانه)ا) 

78132 ليميرو فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بالدار البيضاء بأاريخ - تحت 
رقم -.

868I

مكأب املحاسبة

SOCIETE NIRSAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكأب املحاسبة

13 شارع يعقوب املنصور رقم 

14/13 تطوان ، 93222، تطوان 

املغرب

SOCIETE NIRSAL SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

املهدي بن تومرت رقم 82 تطوان - 

93222 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.22439

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تقرر حل  15 شتنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   SOCIETE NIRSAL SARL
وعنوان  درهم   92.222 رتسمالها 

بن  املهدي  شارع  اإلجأماعي  مقرها 

 93222  - تطوان   82 رقم  تومرت 

تطوان املغرب نتيجة 9 : قرار الشركاء.

شارع  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

 93222  -  82 املهدي بن تومرت رقم 

تطوان املغرب. 
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و عين:

امليل و عنوانه)ا)  هناء  السيد)ة) 

الورياغلي  امحند  العالمة  شارع 
26 93222 تطوان  زنقة بنكران رقم 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصفية : شارع املهدي بن 

تومرت رقم 82 تطوان

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   27 االبأدائية بأطوان بأاريخ 

2222 تحت رقم 2814.

869I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

GAFOUS TRAVAUX
إعالن مأعدد القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

GAFOUS TRAVAUX »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: تجزئة 

النهضة 1، رقم 1612 - 73222 

الداخلة املغرب .

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.12113

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 12 يناير 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اإلجأماعية  الحصص  كافة  فويت 

املكأتبة في اسم السيد »داود داوود» 

و املأمثلة في 12222 حصة اجأماعية 

درهم للواحدة لفائدة   122 من فئة 

السيد »الرحمني محمد»

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

اسأقالة  مايلي:  على  ينص  الذي 

السيد »داود داوود» من مهام تسيير 

الشركة.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد  الذي ينص على مايلي: 

جديد  كمسير  الرحمني»  »محمد 

للشركة ملدة غير محددة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ارساسية  ارنظمة  على  املصادقة 

الجديدة للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائية 

يناير 2222 تحت رقم 93.

872I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

GAFOUS TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

GAFOUS TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي جزئة 

النهضة 1، رقم 1612 - 73222 

الداخلة املغرب .

تحويل املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.12113

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

2222 تم تحويل  25 تبريل  املؤرخ في 

للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

 1612 رقم   ،1 النهضة  »جزئة  من 

إلى   « املغرب  الداخلة   73222  -

 73222  -  1973 رقم  النهضة،  »حي 

الداخلة املغرب ».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  الدهب  بوادي  االبأدائية 

تبريل 2222 تحت رقم 739.

871I

TOUBKAL INVEST

JNAN EL ARIF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

TOUBKAL INVEST
 CENTRE D›AFFAIRE TOUBKAL

 1ER ETG APPT N° 6 RUE
 KHALID BEN OUALID GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

JNAN EL ARIF شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي جلونة رقم 
3 دوار عال9 بن ملكي طريق اوريكة 
مراكش - 42222 مراكش املغرب.

وفاة شريك
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.82461
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 21 يوليوز 2222 تم اإلعالم 
بوفاة الشريك غالي بنجلون و توزيع 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2222 ماي   25 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل ارتي :

 75  ، بنجلون  كنزة  السيد)ة) 
حصة .

السيد)ة) حسن حكيم بنجلون ، 
152 حصة .

 ، بنجلون  ر�سى  كريم  السيد)ة) 
152 حصة .

 625  ، سابي  عائشة  السيد)ة) 
حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 139257.
872I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

SYMACALL
إعالن مأعدد القرارات

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
 LOT LAAYOUNE 84

 2BOULEVARD RAYAUME
 D›ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12 84 LOT LAAYOUNE
 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE SAOUADITE 1ER
 ETG N°12، 90000، TANGER

MAROC
SYMACALL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجأماعي: 77 مركب 

 D املبروك شارع فاس العمارة
الطابق الرابع رقم 25 طنجة طنجة 

92222 طنجة املغرب .
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.97649

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 24 يناير 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسير جديد للشركة 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة دات املسؤولية املحدودة 
دات الشريك الوحيد الى شركة دات 

مسؤولية محدودة 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
اجأماعية  حصة  خمسون  تفويت 
بن  السيد  من طرف   ( حصة   52  (
التهامي صالح الدين مغربي الجنسية 
للبطاقة  الحامل  االهلية  كامل 
 PN829922 الأعريف الوطنية عدد 
فانسون  ستيف  اليسد  لفائدة 
فيريرا بينأو فرن�سي الجنيسة الحامل 

KA15191G لبطاقة االقامة عدد
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
اجأماعية  حصة  خمسون  تفويت 
بن  السيد  من طرف   ( حصة   52  (
التهامي صالح الدين مغربي الجنسية 
للبطاقة  الحامل  االهلية  كامل 
 PN829922 الأعريف الوطنية عدد 
لفائدة اليسدة يامنة غوت فرنسية 
االقامة  لبطاقة  الحاملة  الجنيسة 

.KA15192F عدد
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على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
مايلي: تخلي السيد بن التهامي صالح 
الدين عن منصبه في الشركة و تعيين 
السيد ستيف فانسون فيريرا بينأو 
و السيدة يامنة غوت مسيرين جدد 

للشركة للمدة غير محددة .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 1666.
873I

FIGEC

PARA TEMSIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIGEC
 N°3 IMM. NASR CITE DAKHLA

 AGADIR AGADIR، 80000،
AGADIR MAROC

PARA TEMSIA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 1755 
شارع مخأار السو�سي تمسية - 
86152 انزكان ايت ملو9 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

27291
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 PARA  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.TEMSIA
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنأجات شبه الطبية.
رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
1755 شارع مخأار السو�سي تمسية - 

86152 انزكان ايت ملو9 املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد اعطور عصام : 512 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

 492  : السيد اعطور عبد السالم 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عصام  اعطور  السيد 
 86152 تمسية  البدوع  النور  شارع 

انزكان ايت ملو9 املغرب.
السالم  عبد  اعطور  السيد 
عنوانه)ا) شارع النور البدوع تمسية 

86152 انزكان ايت ملو9 املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عصام  اعطور  السيد 
 86152 تمسية  البدوع  النور  شارع 

انزكان ايت ملو9 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   27 االبأدائية بانزكان بأاريخ 

2222 تحت رقم 1972.

874I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

PHYTOMANIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

T.P.E SAGE CONSULTING SARL
 BUREAUX MARINA 3 EME

 ETAGE BUR 19 AV ABDELKRIM
 BENJELLOUN VN FES، 30000،

FES MAROC
PHYTOMANIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

ارر�سي مأجر رقم 29 عمارة رقم 16 
زنقة فرحات حشاد - 32222 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

74133
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PHYTOMANIA

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الكيماوية بالأقسيط

االسأيراد و الأصدير.

الطابق   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 16 29 عمارة رقم  ارر�سي مأجر رقم 

فاس   32222  - زنقة فرحات حشاد 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

522 حصة   : السيد لحري�سي بدر 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : السيد بنعبد الرازق كما9 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 33 السيد لحري�سي بدر عنوانه)ا) 

شارع املوحدين رقم 25 اقامة السالم 

32222 فاس املغرب.

كما9  الرازق  بنعبد  السيد 

ياسين  اقامة  بلوك س   6 عنوانه)ا) 

حي بدر 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 33 السيد لحري�سي بدر عنوانه)ا) 

شارع املوحدين رقم 25 اقامة السالم 

32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   11 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4165.

875I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

CHAPENA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 SOFIMED CONSULTING AND
NEGOCE SARL

تجزئة عبد املومن 69 ارض الصغير، 
الطابق الثاني ، 28822، املحمدية 

املغرب
CHAPENA SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع عبد 
املومن اقامة سنطرا9 بارك عمارة د 
الطابق7 رقم 48 - 28822 املحمدية 

املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.22495

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تقرر حل  13 شتنبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رتسمالها  مبلغ   CHAPENA SARL
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
اقامة  املومن  عبد  شارع  اإلجأماعي 
سنطرا9 بارك عمارة د الطابق7 رقم 
48 - 28822 املحمدية املغرب نتيجة 

9 : -غياب دعم املؤسسات املالية
-املنافسة 

و حدد مقر الأصفية ب شارع عبد 
املومن اقامة سنطرا9 بارك عمارة د 
الطابق7 رقم 48 - 28822 املحمدية 

املغرب. 
و عين:

و  حسين  ابن  ماهر  السيد)ة) 
منى  فيال  افران  زنقة  عنوانه)ا) 
كمصفي  املغرب  املحمدية   28822

)ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
بالأصفية  العقود والوثائق املأعلقة 
اقامة سنطرا9  املومن  عبد  شارع   :
 48 رقم  الطابق7  د  عمارة  بارك 

املحمدية .
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 2211.

876I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

YAWGI DISTRIBUTION

إعالن مأعدد القرارات

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA SARL AU

 HAY EL FATH RUE YANBOAA

 NR 32 ، 70000، Laayoune

maroc

YAWGI DISTRIBUTION »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: تجزئة 

الوكالة 21 بلوك ت رقم 12 - - العيون 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

. 29655

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

2222 تم اتخاذ  15 غشت  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 

محمد  السيد  تعيين  تم  مايلي: 

دالع  عمر  والسيد  دالع  مصطفى 

كمسيرين للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي:

تغيير املقر االجأماعي من املقر   •

القديم تجزئة الوكالة 21 بلوك E رقم 

تجزئة  الجديد  املقر  الى  العيون   15

الوكالة 21 بلوك E رقم 12 العيون

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

15 غشت  االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2222 تحت رقم 2528/2222.

877I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

SOCO2B

إعالن مأعدد القرارات

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA SARL AU

 HAY EL FATH RUE YANBOAA

 NR 32 ، 70000، Laayoune

maroc

SOCO2B »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: مدينة 

الوفاق رقم 1826 ج - - العيون 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

. 36951

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   2222 19 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 

من  حصة   522 تفويت  تم  مايلي: 

السيد  طرف  من  الشركة  حصص 

يوسف  السيد  الى  بريك  بن  زكرياء 

بن  اسأقالة السيد زكرياء  بريك • 

بريك كمسير وحيد للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي:

القانوني  الشكل  تغيير   •

من شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وذات الشريك الوحيد الى شركة ذات 

املسؤولية املحدودة • 

تعيين السيد يوسف بريك كمسيير 

للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   19 االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2222 تحت رقم 2781/2222.

878I

Monceau juridique et fiscal

 CENTRE INTERNATIONAL
DE MÉDIATION
إعالن مأعدد القرارات

Monceau juridique et fiscal
 boulevard zerktouni ، 197
20000، Casablanca Maroc
 Centre International de

Médiation »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 3 شارع 
آيت تورير - 2 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.493159
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 13 تكأو6ر 2222 تم اتخاذ 

القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 Franck يملكها السيد   

ً
52 سهما بيع 

ORFIM لصالح شركة DAUTRIA
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 André يملكها السيد   

ً
سهما  52 بيع 

ORFIM لصالح شركة ROBELIN
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تنشطة  من  الشركة  غرض  تغيير 

الوساطة إلى الزراعة 
على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
من  الشركة  اسم  تغيير  مايلي: 
 CENTER INTERNATIONAL DE

 «OPTIAGRI« إلى MEDIATION
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
نقل مقر الشركة من الدار البيضاء - 
3 شارع آيت تورير إلى الدار البيضاء 

- 51 شارع تنفا
قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
 Franck DAUTRIA اسأقالة السيد 
من   André ROBELIN والسيد 

منصبيهما كمسيرين
على  ينص  الذي   :7 رقم  قرار 
 Claudia Alicia مايلي: تعيين السيدة
Gaudiau املقيمة في الدار البيضاء - 
 les اقامة   ،  162 فيال   ، طريق تزمور 

Arganiers كمسيرة 
قرار رقم 8: الذي ينص على مايلي: 
 Roland GAUDIAU السيد  تعيين 

املقيم في الدار البيضاء - طريق ازمور 
عين دياب   ،  Sofia ،اقامة   5 فيال   ،

كمسير 
قرار رقم 9: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  ارسا�سي  النظام  تحديث 
لأعكس الأغييرات التي تم إجراؤها في 

هذا االجأماع
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
سواء   ، الشركة  من  الغرض  مايلي: 
الغير  عن  نيابة  تو  لنفسها  بالنسبة 
في   ، مباشر  غير  تو  مباشر  بشكل   ،
زراعي  نشاط  كل  والخارج:  املغرب 
يأعلق بأي منأج موجه بشكل مباشر 
تو غير مباشر لالستهالك البشري تو 

الحيواني
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

OPTIAGRI :اسم الشركة
بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
 51 في:  للشركة  الرئي�سي  املقر  يقع 

شارع تنفا ، الدار البيضاء ، املغرب.
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
مقدمة  الأالية  النقدية  املساهمات 
آالف)  )عشرة   ORFIM شركة  من 
10،000 درهم ؛ مجموع املساهمات 
النقدية 12222 )عشرة آالف) درهم.
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
بعشرة  املا9  رتس  تحديد  تم  مايلي: 
إلى  مقسمة   ، درهم   (12222( آالف 
)122) درهم  )122) سهم بمائة  مائة 
مرقمة   ، مدفوعة بالكامل   ، للسهم 
لشركة  ومخصصة   122 إلى   1 من 

 ORFIM
على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 
 Claudia Alicia مايلي: تعيين السيدة
البيضاء  الدار  في  املقيمة   Gaudiau
اقامة   ،  162 فيال   ، تزمور  طريق   -
 Roland السيد  و   les Arganiers
GAUDIAU املقيم في الدار البيضاء - 
 ، Sofia 5 ،اقامة طريق ازمور ، فيال 

عين دياب كمسيرين
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842284.
879I
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ELYX CONSULTING

 AL FIRDAOUS
FOURNITURES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELYX CONSULTING

 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt

 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

Al Firdaous Fournitures شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

الفردوس، زنقة 7، إقامة 22، عين 

السبع - 22222 ، الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

551881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   22

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 Al  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.Firdaous Fournitures

اللوازم   -  : غرض الشركة بإيجاز 

املدرسية واملكأبية ،- السلع الثقافية 

والترفيهية ،- املعلومات ،

الذي يقوم  الوسيط  تو  الأاجر   -

وإعادة  وشراء  والأصدير  باالسأيراد 

وبشكل   -، بيع جميع تنواع البضائع 

الخدمات  عمليات  جميع   ، تعم 

وإعادة بيع املنأجات املأعلقة بشكل 

مباشر تو غير مباشر بغرض الشركة 

تو التي من املحأمل تن تعزز تحقيقها 

وتطويرها.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
عين   ،22 إقامة   ،7 زنقة  الفردوس، 
البيضاء  الدار   ،  22222  - السبع 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : اوسار  زهور  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة زهور اوسار عنوانه)ا) 22 
إقامة مارية ط 5 ش 22 زنقة ابو عالء 
الدار   22222 املستشفيات  زهر حي 

البيضاء مغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة زهور اوسار عنوانه)ا) 22 
إقامة مارية ط 5 ش 22 زنقة ابو عالء 
الدار   22222 املستشفيات  زهر حي 

البيضاء مغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

غشت 2222 تحت رقم 833633.
882I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

 STE RODAMON PIECES
AUTO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل الأصفية

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب 112 كلميمة اقليم الرشيدية 

ص.ب 112 كلميمة اقليم 
الرشيدية، 52252، الراشيدبة 

املغرب
 STE RODAMON PIECES AUTO

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : زنقة 
الزيأون كلميمة - 52252 كلميمة 

املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.14733

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2222 يونيو   29 في  املؤرخ 
 STE RODAMON PIECES حل 
AUTO SARL شركة ذات املسؤولية 
 122.222 رتسمالها  مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 
كلميمة   52252  - كلميمة  الزيأون 

املغرب نتيجة الالفالس.
و عين:

تمين زدوقي و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
قصر مونحيا 52252 كلميمة املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
زنقة  وفي   2222 يونيو   29 بأاريخ 
كلميمة   52252  - كلميمة  الزيأون 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بأاريخ  بالرشيدية  االبأدائية 
تكأو6ر 2222 تحت رقم 849/2222.
881I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

 STE ERE NOUVELLE D›INFO
ET RESEAU SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب 112 كلميمة اقليم الرشيدية 

ص.ب 112 كلميمة اقليم 
الرشيدية، 52252، الراشيدبة 

املغرب
 STE ERE NOUVELLE D›INFO

ET RESEAU SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 76 

زنقة طارق بن زياد - 52252 كلميمة 
املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.11379
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2222 شتنبر   22 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 STE ERE الوحيد  الشريك  ذات 

 NOUVELLE D’INFO ET RESEAU
 122.222 مبلغ رتسمالها   SARL AU
درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 
 52252  - زياد  بن  طارق  زنقة   76

كلميمة املغرب نتيجة 9 : االفالس.
 76 الأصفية ب رقم  وحدد مقر 
زنقة طارق بن زياد - 52252 كلميمة 

املغرب. 
وعين:

و  لغري�سي  نعمان  السيد)ة) 
رقم  الثاني  الحسن  شارع  عنوانه)ا) 
كلميمة املغرب كمصفي   52252  25

)ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بأاريخ  بالرشيدية  االبأدائية 
تكأو6ر 2222 تحت رقم 847/2222.

882I

اعالنات الشركات

ADIB DRIVER STAR« S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إعالن عن تأسيس شركة
 .ADIB DRIVER STAR« S.A.R.L«

شركة 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
في27/12/2222 تم تأسيس ش٠م٠م

 ADIB DRIVER« -التسمية: 
 .STAR« S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية  الشكل:   -
املحدودة. 

 43 املقر: مأجر21 زنقة إليغ رقم 
حي السالم تكادير.

تأجير السيارات بدون  الغرض:   -
سائق.

 -املدة : 99 سنة 
مبلغ  في  حدد  الرتسما9: 

122222.22 مئة تلف درهم.
رقم  ابراهيم اليوسفي،  املسير:   -

.SA12889 :بطاقة الأعريف
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وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
الأجارية تكادير بأاريخ 14/12/2222 

تحت رقم 118812 
883I

اعالنات الشركات

ROSAMIRA« S.A.R.L/AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إعالن عن تأسيس شركة
  .ROSAMIRA« S.A.R.L/AU«

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
في26/12/2222 تم تأسيس ش٠م٠م

 ROSAMIRA«« -التسمية: 
 .S.A.R.L/AU

شركة ذات املسؤولية  الشكل:   -
املحدودة ذات الشريك الواحد. 

شارع املهدي بن بركة رقم  املقر: 
36 تجزئة الفايز الدشيرة انزكان.

- الغرض: ابأكار وتصنيع وتسويق 
منأجات الأجميل.

 -املدة : 99 سنة 
مبلغ  في  حدد  الرتسما9: 

122222.22 مئة تلف درهم.
رقم   ، عبد العزيز بوميا  املسير:   -

JB478662 :بطاقة الأعريف
القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بأاريخ  إنزكان  االبأدائية  باملحكمة 

14/12/2222 تحت رقم 2224 
884I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

 STE GRAND SERVICE
MAROC SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب 112 كلميمة اقليم الرشيدية 

ص.ب 112 كلميمة اقليم 
الرشيدية، 52252، الراشيدبة 

املغرب
 STE GRAND SERVICE MAROC
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر 

الديخلت ملعب - 52252 كلميمة 

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.8649

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر   2222 تكأو6ر   11 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 STE GRAND ذات الشريك الوحيد 

SERVICE MAROC SARL AU مبلغ 

وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 

الديخلت  قصر  اإلجأماعي  مقرها 

املغرب  كلميمة   52252  - ملعب 

نتيجة 9 : االفالس.

قصر  ب  الأصفية  مقر  وحدد 

كلميمة   52252  - ملعب  الديخلت 

املغرب.

وعين:

اقزيز  اللطيف  عبد  السيد)ة) 

ملعب  مروتشا  قصر  وعنوانه)ا) 

)ة)  كلميمة املغرب كمصفي   52252

للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بأاريخ  بالرشيدية  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 846/2222.

885I

اعالنات الشركات

SLT-FRUITS SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SLT- « س 9 ت فروي ش.م.م

 « FRUITS SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  وضع  24/12/2222تم 

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

محدودة ذات املواصفات الأالية:

م  .م.  فروي  9 ت  س  التسمية: 
 « SLT-FRUITS SARL AU«

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 
لشريك وحيد 

اسأيراد  االجأماعي:  ف  الهد 
وتصدير الفواكه والخضروات / نقل 
البضائع الوطنية والدولية نيابة عن 

الغير
س/ت شركة ت&ت  املقر االجأماعي: 
خدمات رقم 1525 رقم 5 حي السالم 

تكادير.
سنة   99 االجأماعية:  املدة 
ابأداء من تاريخ تسجيلها في السجل 
الأجاري عدا إذا تم الحل املسبق تو 

الأمديد
من  يأكون  االجأماعي:  الرتسما9 

122.222,22 درهم.
لحسن  تعيين  تم  الشركة  تسيير 

اسعيد 
السجل  في  الأقيد  تم  الأقييد: 
14/12/2222تحت  الأجاري بأكادير 
118811 للسجل الأحليلي رقم  عدد 

53165
886I

مكأب محاسبة

 SABLES DORES CAR SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رتسما9 الشركة

مكأب محاسبة
عمارة 41 شقة 2 زنقة عال9 بن عبد 
هللا ص.ب 222 الرشيدية ، 52224، 

الرشيدية املغرب
 SABLES DORES CAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 96 مكرر 
شارع محمد الزرقطوني الرشيدية - 

52222 الرشيدية املغرب.
رفع رتسما9 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.14527

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم رفع   2222 تكأو6ر   25 املؤرخ في 

رتسما9 الشركة بمبلغ قدره »52.222 
إلى  درهم» تي من »222.222 درهم» 
»252.222 درهم» عن طريق : تقديم 

حصص نقدية تو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  بالرشيدية  االبأدائية 
تكأو6ر 2222 تحت رقم 841/2222.

887I

ficogedek sarl au

BELOM EXPO
إعالن مأعدد القرارات

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

BELOM EXPO »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: محل 
رقم 133 زنقة 2 وسالن - - مكناس 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.51717

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 23 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 
الشركة  حصص  جميع  بيع  مايلي: 
عبدالجبار  بوطاهري  السيد  لفائدة 
كمسير  االخير  هذا  تعيين  تم  كما 
وموقع للشركة تبعا لالسأقالة السيد 

عمر بلحبيب
على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
مايلي: توسيع نشاط الشركة باضافة 
بيع تجزاء السيارات -بيع مواد البناء-

بيع لوازم املكأب
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
.: الذي ينص على مايلي:  بند رقم 

تحيين النطام االسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   14 الأجارية بمكناس بأاريخ 

2222 تحت رقم 3757.

888I
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ائأمانية حلب لالستشارة

SOCIETE BEN PETROL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما9 الشركة

ائأمانية حلب لالستشارة
44 زنقة عمر بن الخطاب. برشيد ، 

26122، برشيد املغرب
SOCIETE BEN PETROL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي ترض 

الرمل3 دوار العيايدة توالد حجاج 
الساحل توالد حريز - 26122 برشيد 

املغرب.
رفع رتسما9 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.16925

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   2222 غشت   28 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 
من  تي  درهم»   1.422.222«
 1.522.222« إلى  درهم»   122.222«
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسأحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   29 بأاريخ  ببرشيد  االبأدائية 

2222 تحت رقم 786.
889I

SACO CONSEIL

 GLORY MARK ACADEMY
PRIVE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SACO CONSEIL
 LOT I-13 HOMMANE EL

 FATOUAKI APPARTEMENT N 8
 2EME ETAGE LAMHAMID EN

 FACE CAFE TAIBA MARRAKECH
 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
 GLORY MARK ACADEMY

PRIVE SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
شالبيل الطابق االو9 شقة رقم 1 

املحاميد مراكش - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

129717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   23

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 GLORY MARK ACADEMY PRIVE

. SARL

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للغات.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 1 رقم  شقة  االو9  الطابق  شالبيل 

مراكش   42222  - املحاميد مراكش 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد محمد امين ابجانيد : 722 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 322  : السيدة هرطاوي خديجة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ابجانيد  امين  محمد  السيد 

 87 2 حرف د رقم  املسيرة  عنوانه)ا) 

مراكش 42222 مراكش املغرب.

خديجة  هرطاوي  السيدة 

رقم  إزيكي  سعادة  تجزئة  عنوانه)ا) 

74 مراكش 42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

ابجانيد  امين  محمد  السيد 

 87 2 حرف د رقم  املسيرة  عنوانه)ا) 

مراكش 42222 مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   13 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم -.
892I

بنعال لإلستشارة

 STE ABDELHAK EL
MAGHRAOUI ET CONSORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

بنعال لإلستشارة
حي مميمونة بلوك 4 رقم 56 الطابق 

3 بني مال9 ، 23222، بني مال9 
املغرب

 STE ABDELHAK EL
 MAGHRAOUI ET CONSORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجرئة 
اسماء بناية 6 عمارة 2 - 23222 بني 

مال9 املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.11461

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تقرر حل  23 شتنبر  املؤرخ في 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة
 ABDELHAK EL MAGHRAOUI ET
CONSORT مبلغ رتسمالها 122.222 
درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي تجرئة 
اسماء بناية 6 عمارة 2 - 23222 بني 

مال9 املغرب نتيجة 9 : حل مسبق.
تجرئة  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
اسماء بناية 6 عمارة 2 - 23222 بني 

مال9 املغرب. 
و عين:

و  املغراوي  الحق  عبد  السيد)ة) 
ام اظهر تجزئة الجود رقم  عنوانه)ا) 
18 23222 بني مال9 املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

: حل املسبق للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  مال9  ببني  االبأدائية 
تكأو6ر 2222 تحت رقم 982.

891I

الشتيوي ادريس

 Sté EL MANSSOURI CASH
SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

قفل الأصفية

الشتيوي ادريس
حي املسيرة الخضراء م/ت زنقة/22 
رقم /14 ، 92152، القصر الكبير 

املغرب
 Sté EL MANSSOURI CASH

SARL-AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : شارع 
خالد بن الوليد رقم 16 - 92222 

العرائش املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.4537

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2222 شتنبر   13 في  املؤرخ 
 Sté EL MANSSOURI CASH حل 
مسؤولية  ذات  شركة   SARL-AU
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 
بن  خالد  شارع  اإلجأماعي  مقرها 
العرائش   92222  -  16 رقم  الوليد 

املغرب نتيجة لأوقف النشاط.
و عين:

و  املنصوري  تنوار  السيد)ة) 
عنوانه)ا) شارع خالد بن الوليد رقم 
16 92222 العرائش املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
شارع  وفي   2222 شتنبر   13 بأاريخ 
 92222  -  16 رقم  الوليد  بن  خالد 

العرائش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالعرائش بأاريخ 26 شتنبر 

2222 تحت رقم 991.

892I
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SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

 CORNETTE KIDS CRECHE
MATERNELLE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
 CORNETTE KIDS CRECHE

MATERNELLE PRIVE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي فيال رقم 5 
و 7 زنقة دومريك املدينة الجديدة - 

52222 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

57383
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 CORNETTE KIDS CRECHE

. MATERNELLE PRIVE
الأعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الأعليم   ، الحضانة   : الخصو�سي 

االولي.
: فيال رقم  عنوان املقر االجأماعي 
5 و 7 زنقة دومريك املدينة الجديدة - 

52222 مكناس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 522  : السرغيني  نوا9  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
522 حصة   : السيدة سعاد رامو 

بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة نوا9 السرغيني عنوانه)ا) 

 52222 36 تجزئة ميموزة م ج  فيال 

مكناس املغرب .

عنوانه)ا)  رامو  سعاد  السيدة 

 32 شقة  الصديق  جعفر  1زنقة 

اكدا9 12222 الر6اط املغرب .

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد السالم رامو عنوانه)ا) 

ج  م   36 رقم  فيال  ميموزة  تجزئة 

52222 مكناس املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   11 الأجارية بمكناس بأاريخ 

2222 تحت رقم 3722.

893I

CABINET RAMI EXPERTISE

TARI TECHNOLOGY
إعالن مأعدد القرارات

CABINET RAMI EXPERTISE

 Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

TARI TECHNOLOGY »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: تجزئة 

الهواء الجميل 3 اقامة آدم املحل 

رقم 1 ملعب الخيل - 32222 فاس 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.35527

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 14 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 522222 من  الشركة  رتسما9  رفع 

عن  درهم   2133182.16 إلى  درهم 

طريق املقاصة مع الذمم املدينة في 

الحساب الجاري للشريك.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

الشركة  رتسما9  تخفيض  مايلي: 

 1522222 إلى   2133182.16 من 

درهم عن طريق استيعاب الخسائر 

مطلو6ات  في  املسجلة  املتراكمة 

في  املنتهية  العمومية  امليزانية 

31/12/2221

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

مايلي: ساهم الشريك الوحيد السيد 

طارق يونس في هذه الشركة باملبلغ 

إلى  مقسمة  النقدي1522222 

درهم لكل   122 15222 سهم بقيمة 

سهم

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

للشركة  الحالي  الرتسما9  مايلي: 

درهم  تلف  وخمسمائة  مليون  هو 

إلى  ومقسمة   ( درهم   1522222(

درهم لكل   122 15222 سهم بقيمة 

سهم ، مدفوعة بالكامل ومرقمة من 

1 إلى 15222 جميعها مملوكة للسيد 

طارق يونس

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   27 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4146.

894I

FIDUCIAIRE

G5 RAPIDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

G5 RAPIDE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 112 
زنقة تادلة درب املتر - 22222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557313

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 G5  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.RAPIDE

االسأيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

و الأصدير.

 112  : االجأماعي  املقر  عنوان 

الدار   22222  - زنقة تادلة درب املتر 

البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املهادن مراد عنوانه)ا) حي 

 22222 159 تيط مليل  2 رقم  االمل 

الدار البيضاء املغرب.

عبداللطيف  املهادن  السيد 

عنوانه)ا) 87 ج 2 بلوك 2 حي النسيم 

املسيرة 32222 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  زهير  املهادن  السيد 

ضهر  بنسليمان  حفرة   5 زنقة   46

الخميس 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املهادن مراد عنوانه)ا) حي 

 22222 159 تيط مليل  2 رقم  االمل 

الدار البيضاء املغرب

عبداللطيف  املهادن  السيد 

عنوانه)ا) 87 ج 2 بلوك 2 حي النسيم 

املسيرة 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم -.

895I
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FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

ECO CLEAN ORIENTAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

FIDUCIAL AUDIT D›ORIENT

 angle BOULEVARD

 MOURABITINE ET RUE ZIANI

 IMM BARHDADI 4EME ETG

NR19، 63050، وجدة املغرب

ECO CLEAN ORIENTAL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : مجمع 

االنبعاث تقسيم رقم 48 - 63252 

AHFIR املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.7553

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2221 تقرر حل  16 دجنبر  املؤرخ في 

شركة   ECO CLEAN ORIENTAL

مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 

االنبعاث  مجمع  اإلجأماعي  مقرها 

 AHFIR  63252  -  48 رقم  تقسيم 

عن  الشركة  لأوقف  نتيجة  املغرب 

ممارسة نشاطها.

و عين:

السيد محمد الناصري  السيد)ة) 

منصور  سيدي  دوار  عنوانه)ا)  و 

اوالد سأوت زايو 62922 زايو املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

مجمع  وفي   2221 دجنبر   16 بأاريخ 

 63252  -  48 االنبعاث تقسيم رقم 

احفير املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   23 بأاريخ  ببركان  االبأدائية 

2222 تحت رقم 22/2222.

896I

JURISMAG SARL

DIDON SARL
إعالن مأعدد القرارات

JURISMAG SARL
5، زنقة بلياد ، إقامة عمران، 
)مقابل املدرسة االبأدائية عبد 

املومن)، الشقة رقم 5 ، 22392، 
الدار البيضاء املغرب

DIDON SARL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 
غاندي ، زنقة الطبيب ، الطابق 
ارر�سي، تجزئة الطبيب 2-2، 

املعاريف - 22222 الدار البيضاء 
املغرب.

اسأمرار نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.222425
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 22 يوليوز 2222
الأالية:  القرارات  اتخاذ  تم 

اسأمرارية نشاط الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 838945.
897I

MOGADOR GESTION

ROTTER SERVICE/ROTTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC
 ROTTER SERVICE/ROTTER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار اوالد 
عي�سى مركز تافأاشت - 44222 

الصويرة املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.2295

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2221 دجنبر   28 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 ROTTER الوحيد  الشريك  ذات 

رتسمالها  مبلغ   SERVICE/ROTTER

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

مركز  عي�سى  اوالد  دوار  اإلجأماعي 

الصويرة املغرب   44222  - تافأاشت 

تر6اح  تية  تحقبق  عدم   :  9 نتيجة 

بسبب جائحة كوفيد 19.

دوار  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

اوالد عي�سى مركز تافأاشت - 44222 

الصويرة املغرب. 

و عين:

السفياني  الحق  عبد  السيد)ة) 

اقامة  النصر  تجزئة  عنوانه)ا)  و 

طنجة   92222  11 رقم  الجمارك 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   25 االبأدائية بالصويرة بأاريخ 

2222 تحت رقم 31/2222.

898I

MOGADOR GESTION

ADVAITA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير السنة املالية

MOGADOR GESTION

 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA MAROC

ADVAITA »شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: دوار 

الغزوة - 44222 الصويرة املغرب.

»تغيير السنة املالية»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.4559

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 29 نونبر 2221 تقرر تغيير 
السنة املالية: إلى تبأدت من االو9 من 

شهر يوليوز و تنأهي في 32 يونيو..
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   13 االبأدائية بالصويرة بأاريخ 

2222 تحت رقم 15/2222.

899I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

سوبرا بالست
إعالن مأعدد القرارات

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،
80000، AGADIR MAROC
سو6را بالست »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: طريق 
بيوكرا ازدو قرب االيمان الصفاء 
بيوكرى واد الصفاء - 82222 

بيوكرى املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.19429

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 28 يوليوز 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 
نادية  ابيهي  السيدة  تعيين  مايلي: 

كمسيرة ثانية للشركة
على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
االمضاءاملشترك  اعأماد  مايلي: 
للسيد املودن احمد و السيدة ابيهي 

نادية
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
نادية  ابيهي  السيدة  تعيين  مايلي: 

كمسيرة ثانية للشركة
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
االمضاءاملشترك  اعأماد  مايلي: 
للسيد املودن احمد و السيدة ابيهي 

نادية.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   21 االبأدائية بانزكان بأاريخ 

2222 تحت رقم 1425/2222.
922I

احمد اليحياوي

لوك امبور اكسبور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

احمد اليحياوي
 RUE AL MANSOUR BNO ABI
 AMIR N° 95, 3 ETAGE N° 7 -

 tanger RUE AL MANSOUR BNO
 ABI AMIR N° 95, 3 ETAGE N° 7 -
tanger، 90000، TANGER املغرب
لوك امبور اكسبور شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

مسنانة الطابق السفلي تجزءة 
6989 امام سوق القرب طنجة - 

92222 طنجة املغرب .
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.97193

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
املؤرخ في 24 يوليوز 2222 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد لوك امبور اكسبور 
مبلغ رتسمالها 22.222 درهم وعنوان 
مقرها اإلجأماعي حي مسنانة الطابق 
سوق  امام   6989 تجزءة  السفلي 
القرب طنجة - 92222 طنجة املغرب 
انعدام  و  القطاع  تزمة   :  9 نتيجة 

املداخيل .
حي  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
مسنانة الطابق السفلي تجزءة 6989 
 92222  - القرب طنجة  امام سوق 

طنجة املغرب . 
و عين:

و  منائي  العظيم  عبد  السيد)ة) 
 26 اقامة االخالص بلوك  عنوانه)ا) 
طريق   12 رقم   22 طابق   32 عمارة 
92222 طنجة املغرب  تطوان طنجة 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   21 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 7586.
921I

AMAL BENJELLOUN

جرين أوليف آرتس
إعالن مأعدد القرارات

AMAL BENJELLOUN
 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN
MAROC

جرين توليف آرتس »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 18 شارع 
محمد بن عبد الرحمن ط 1 - 

93222 تطوان املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.13989

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 28 تبريل 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على تفويت السيد مكروبي 
لفائدة  حصة   451 طوماس  جفري 

السيدة بر�سي راشيل كاثلين
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على تفويت السيد مكروبي 
لفائدة  حصة   228 طوماس  جفري 

السيدة هودج طيريزا كاي
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على تفويت السيد مكروبي 
لفائدة  حصة   228 طوماس  جفري 

السيد غريرو شافيير تنطونيو
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
جفري  مكروبي  السيد  اسأقالة 
طوماس من منصبه كمسير للشركة 
و تعيين كل من السيد هرون بيطر 
راشيل  بر�سي  السيدة  و  سندرس 
غير  ملدة  للشركة  كمسيرن  كاثلين 

محدودة

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
تحيين القانون ارسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 
النظام ارسا�سي الأالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
لقد قام الشركاء السيد هرون بيطر 
راشيل  بر�سي  السيدة   ، سندرس 
كاثلين ، السيدة هودج طيريزا كاي و 
السيد غريرو شافيير تنطونيو بجلب 
172222 درهم نصيب كل واحد منهم 
على الأوالي هو 41722 درهم 86722 
22822 درهم و  22822 درهم  درهم 
ذلك من تجل تكوين رتسما9 الشركة
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
بين  اإلجأماعية  الحصص  توزعت 
السيد   : اآلتي  الشكل  على  الشركاء 
 ، حصة   417 بيطر سندرس  هرون 
 867 كاثلين  راشيل  بر�سي  السيدة 
كاي  طيريزا  هودج  السيدة   ، حصة 
حصة و السيد غريرو شافيير   228

تنطونيو 228 حصة.
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
هرون  السيد  من  كل  تعيين  مايلي: 
بيطر سندرس و السيدة بر�سي راشيل 
غير  ملدة  للشركة  كمسيرن  كاثلين 

محدودة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   32 بأاريخ  بأطوان  االبأدائية 

2222 تحت رقم 1293.

922I

FIDUCIAIRE OTHMANE

OISEAU MIGRATEUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE OTHMANE
 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC
OISEAU MIGRATEUR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 494 
تجزئة العصام شقة 2 الطابق 
السفلي القنيطرة - 14222 

القنيطرة املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.54621

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 شتنبر   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :
حيات  )ة)  السيد  تفويت 
املسعودي 522 حصة اجأماعية من 
السيد  لفائدة  حصة   1.222 تصل 
شتنبر   13 بأاريخ  جواد الكيحل  )ة) 

.2222
تفويت السيد )ة) احمد البحاطي 
تصل  من  اجأماعية  حصة   522
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.222
شتنبر   13 بأاريخ  اسلية  مصطفى 

.2222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بأاريخ  بالقنيطرة  االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 1124.

923I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

ASSURE GESTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard, Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
ASSURE GESTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي مر6ح 
بزنيس سنتر ، ساحة إبراهيم 

الروضاني ،شارع ال سينا   ،إقامة 
بيتهوفن 2 ، الطابق الثالث ، رقم 82 

- طنجة - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

131245
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ASSURE GESTION

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

تسييراملطاعم.

مر6ح   : االجأماعي  املقر  عنوان 

إبراهيم  ساحة   ، سنتر  بزنيس 

،إقامة  سينا    ال  ،شارع  الروضاني 

بيتهوفن 2 ، الطابق الثالث ، رقم 82 

- طنجة - 92222 طنجة املغرب.

ها  ل تج من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

فليب  كريستيان  فرانك  السيد 

الفيرس : 52 حصة بقيمة 122 درهم 

للحصة .

52 حصة   : السيد معاد عمامري 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

فليب  كريستيان  فرانك  السيد 

طنجيس  تجزئة  عنوانه)ا)  الفيرس 

فيال رقم 64 92222 طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  عمامري  معاد  السيد 

 13 رقم   161 زنقة  ابن خلدون  حي 

92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

فليب  كريستيان  فرانك  السيد 

طنجيس  تجزئة  عنوانه)ا)  الفيرس 

فيال رقم 64 92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   13 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258262.

924I

صباح انفو

 STE INSTITUT ARRADI DE
SENTE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

صباح انفو
عمارة بنشليخة الرقم 28 ابن جرير 
عمارة بنشليخة الرقم 28 ابن جرير، 

43152، ابن جرير املغرب
 STE INSTITUT ARRADI DE
SENTE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي الفرح 
الرقم 46 الطابق الثاني ابن جرير 
ابن جرير 43152 ابن جرير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
3195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 تبريل   28
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.INSTITUT ARRADI DE SENTE
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الأدريب الدر�سي.
عنوان املقر االجأماعي : حي الفرح 
الرقم 46 الطابق الثاني ابن جرير ابن 

جرير 43152 ابن جرير املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
الغفور  عبد  العرا�سي  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222  :

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الغفور  عبد  العرا�سي  السيد 

 56 بورت د مراكش فيال  عنوانه)ا) 

ترونش 21 4222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الغفور  عبد  العرا�سي  السيد 

الشطر  مراكش  ابواب  عنوانه)ا) 

مراكش   4222 مراكش   56 فيال   21

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بابن جرير بأاريخ 28 تبريل 

2222 تحت رقم 131/2222.

925I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

انسيس اكري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT

 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،

80000، AGADIR MAROC

انسيس اكري شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 

26 بلوك س حي بيزماون اغروض 

بنسركاو اكادير - 82222 اكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

53239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : انسيس 

اكري.

االنأاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفالجي

تر6ية وتسمين االبقار واملوا�سي

القطاعات  واسأغال9  تسيير 

الفالحية.

 26 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 

بلوك س حي بيزماون اغروض بنسركاو 

اكادير - 82222 اكادير املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 822.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 2.722  : لحسن  بايش  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

2.642 حصة   : السيد بايش يخيا 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 2.642  : محمد  بايش  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

 2.722  : لحسن  بايش  السيد 

بقيمة 122 درهم.

بقيمة   2642  : السيد بايش يخيا 

122 درهم.

السيد بايش محمد : 2642 بقيمة 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لحسن  بايش  السيد 

انزكان 82222 انزكان املغرب.

ايت  السيد بايش يخيا عنوانه)ا) 

باها 82222 ايت باها املغرب.

عنوانه)ا)  محمد  بايش  السيد 

ايت باها 82222 ايت باها املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  لحسن  بايش  السيد 

انزكان 82222 انزكان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   32 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

2222 تحت رقم 118657.

926I
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GENIE MANAGEMENT CONSULTING

LAKE GARDIENNAGE
إعالن مأعدد القرارات

 GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard, Al Qods, Lot Al 157

 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

LAKE GARDIENNAGE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: 12،شارع 

مو�سى ابن نوصير - - طنجة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.65571

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   2222 26 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

الحصص:  تفويت   1 رقم  قرار 

الذي ينص على مايلي: فوتت السيدة 
زينب القباج 1222 حصة اجأماعية 

لفائدة السيد لحسن الوردي 

2 اسأقالة املسير: الذي  قرار رقم 

السيدة  اسأقالت  مايلي:  على  ينص 
كمسيرة  منصبها  من  القباج  زينب 

للشركة 

جديد:  مسير  تعيين   3 رقم  قرار 

الذي ينص على مايلي: 

الوردي  السيد لحسن  تعيين  تم 

كمسيرجديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

السيد لحسن الوردي مالك 12229 

حصة اجأماعية 

على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 

تعيين السيد لحسن الوردي  مايلي: 

كمسير جديد للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   13 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258279.

927I

STE FIDUCONFIANCE

STE ISKANE BATIMENT
إعالن مأعدد القرارات

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
STE ISKANE BATIMENT »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: : الطابق 

ارر�سي رقم 1 مكرر قطعة رقم 
31 تجزئة الشرايبية طريق سيدي 
حرازم، فاس - 32222 فاس املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

. 55543
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
2222 تم اتخاذ  21 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
السيد  تخلي  على  املوافقة  مايلي: 
رقم  ب.ت.و  الحامل  محمداالزمي 
C621497 عن 522 حصة إجأماعية 
العبدالوي  املقدم  السيد  لفائدة 
 CB 82694 رقم  ب.ت.و  الحامل 
بمقأ�سى عقد الأخلي املوقع بأاريخ 
24/27/2222 واملسجل بفاس بأاريخ 
RE32282 25/27/2222 تحت عدد

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
املوافقة على إسأقالة السيد  مايلي: 
رقم  ب.ت.و  الحامل  محمداالزمي 
و  التسيير  مهمة  من   C621497

تسليمه االبراء 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تأكيد تعيين السيد املقدم العبدالوي 
 CB 82694 رقم  ب.ت.و  الحامل 

مسيروحيد للشركة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
تحويل الشكل القانوني للشركة من 
إلى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
ارسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 
النظام ارسا�سي الأالية: 

ينص على  الذي  و7:   6 رقم  بند 
السيد  تخلي  على  املوافقة  مايلي: 
رقم  ب.ت.و  الحامل  محمداالزمي 
C621497 عن 522 حصة إجأماعية 
العبدالوي  املقدم  السيد  لفائدة 
 CB 82694 رقم  ب.ت.و  الحامل 
بمقأ�سى عقد الأخلي املوقع بأاريخ 
24/27/2222 واملسجل بفاس بأاريخ 
RE32282 25/27/2222 تحت عدد

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
املوافقة على إسأقالة السيد  مايلي: 
رقم  ب.ت.و  الحامل  محمداالزمي 
التسييرمن  مهمة  من   C621497
الشركة .و تأكيد تعيين السيد املقدم 
 CB رقم  ب.ت.و  الحامل  العبدالوي 

82694 مسيروحيد للشركة
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تحويل الشكل القانوني للشركة من 
إلى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 3226.
928I

ARKOS

رمال هوم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ARKOS
 COMPLEXE ERAC BD MED 6
 IMM D1 N°8 LA GIRONDE

 CASABLANCA ، 20550،
CASABLANCA MAROC

رما9 هوم شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مركب 
إيراك, شارع محمد السادس, 

العمارة د1, رقم 8, الجيروند, الدار 
البيضاء الدار البيضاء 22522 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
557371

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   18
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
رما9   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

هوم.
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استراد وتصدير.
مركب   : االجأماعي  املقر  عنوان 
إيراك, شارع محمد السادس, العمارة 
الدار البيضاء  الجيروند,   ,8 رقم  د1, 
22522 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 522  : املصباحي  الحسن  السيد 
حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة .

 522  : السيد اجعاد عبد العاطي 
حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املصباحي  الحسن  السيد 
عنوانه)ا) فيال 238 تجزئة كاليفورنيا 
فاس   42522 الشقف  عين  طريق 

املغرب.
العاطي  عبد  اجعاد  السيد 
سيدي   86 زنقة   2 اما9  عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   23222 البرنو�سي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
املصباحي  الحسن  السيد 
عنوانه)ا) فيال 238 تجزئة كاليفورنيا 
فاس   42522 الشقف  عين  طريق 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 2576266.
929I
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STE AFRAH NOUJOUM TAZA SARL

 STE AFRAH NOUJOUM

TAZA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

 STE AFRAH NOUJOUM TAZA

SARL

الأقدم 1 مجموعة 5 رقم 4 تازة ، 

;gt&35222، تازة املغرب

 STE AFRAH NOUJOUM TAZA

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

الهدى حي املحطة رقم 22 تازة - 

35222 تازة املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.4493

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تم تحويل  28 يونيو  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

رقم  املحطة  حي  الهدى  »تجزئة 

إلى  املغرب»  تازة   35222  - تازة   22

 -  4 رقم   5 مجموعة   1 »الأقدم 

35222 تازة املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بأاريخ  بأازة  االبأدائية 

2222 تحت رقم 369.

912I

KARIM NABIL 

 SOCIETE INFORMATIQUE

 DU COMMERCE

ELECTRONIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

KARIM NABIL

صفاء GH 10 عمارة 116 الشقة 27 

الطابق االو9 بوسكورة ، 25122، 

الدار البيضاء املغرب

 SOCIETE INFORMATIQUE DU

 COMMERCE ELECTRONIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 151 
زنقة اوسامة ابن زيد الطابق الثاني 

مدينة املعاريف اليسرى - 22372 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.447387

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

 2222 شتنبر   12 في  املؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

 SOCIETE INFORMATIQUE DU

 COMMERCE ELECTRONIQUE

مبلغ رتسمالها 12.222 درهم وعنوان 
زنقة اوسامة   151 مقرها اإلجأماعي 

ابن زيد الطابق الثاني مدينة املعاريف 

الدارالبيضاء   22372  - اليسرى 

املغرب نتيجة 9 : املنافسة الشديدة، 

مخلفات جائحة كورونا، تراجع عدد 

الز6ناء،......

 151 ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
زنقة اوسامة ابن زيد الطابق الثاني 

 22372  - اليسرى  املعاريف  مدينة 

الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

نبيل كريم و عنوانه)ا)  السيد)ة) 

 2 زنقة  شبكة  ايت  بالد  الدباغ  دار 

املغرب  بني مال9   23212  47 الرقم 

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقأضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 
زنقة اوسامة ابن زيد الطابق   151  :

الثاني مدينة املعاريف اليسرى

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842241.

911I

fiduazizi

BIOPOWER
إعالن مأعدد القرارات

fiduazizi
شارع عمر املخأار حي القدس شارع 
عمر املخأار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب
BIOPOWER »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: مدينة 
الوحدة بلوك F رقم 65 مدينة 
الوحدة بلوك F رقم 65 72222 

العيون املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.41863

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ   2222 22 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تغيير املقر االجأماعي للشركة الى   1-
الدبدا  املجحوب  عمارة  العودة  حي 
الطابق االو9 الشقة رقم 21 بوجدور
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
الى  للشركة  االجأماعي  املقر  -4تغيير 
الدبدا  املجحوب  عمارة  العودة  حي 
الطابق االو9 الشقة رقم 21 بوجدور
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2222 تحت رقم 2827/2222.
912I

fiduazizi

AGRIBOUJ
إعالن مأعدد القرارات

fiduazizi
شارع عمر املخأار حي القدس شارع 
عمر املخأار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب
AGRIBOUJ »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجأماعي: مشروع 
مدينة 25 مارس رقم 251 مشروع 

مدينة 25 مارس رقم 251 72222 

العيون املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.41873

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 22 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الى  للشركة  االجماعي  املقر  -1تغيير 

الدبدا  املحجوب  عمارة  العودة  حي 

الطابق الثالث الشقة رقم 3 بوجدور

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

الى  للشركة  االجماعي-4  املقر  تغيير 

الدبدا  املحجوب  عمارة  العودة  حي 

الطابق الثالث الشقة رقم 3 بوجدور

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2222 تحت رقم 2825/2222.

913I

fiduazizi

AVIAGRICOLE SUD
إعالن مأعدد القرارات

fiduazizi

شارع عمر املخأار حي القدس شارع 

عمر املخأار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب

AVIAGRICOLE SUD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: مشروع 

مدينة 25 مارس رقم 245 مشروع 

مدينة 25 مارس رقم 245 72222 

العيون املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.41865

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   2222 22 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
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قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الى  للشركة  االجماعي  املقر  -1تغيير 

الدبدا  املحجوب  عمارة  العودة  حي 

الطابق الثالث الشقة رقم 4 بوجدور

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

الى  للشركة  االجماعي  املقر  -4تغيير 

الدبدا  املحجوب  عمارة  العودة  حي 

الطابق الثالث الشقة رقم 4 بوجدور

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2222 تحت رقم 2823/2222.

914I

fiduazizi

BOUJDOUR VERT

إعالن مأعدد القرارات

fiduazizi

شارع عمر املخأار حي القدس شارع 

عمر املخأار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب

BOUJDOUR VERT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: مدينة 

الوحدة الشطر الثاني بلوك C رقم 

542 مدينة الوحدة الشطر الثاني 

بلوك C رقم 542 72222 العيون 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.41893

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   2222 22 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:

-1تغيير املقر االجماعي للشركة الى 

الدبدا  املحجوب  عمارة  العودة  حي 
الطابق الثاني الشقة رقم 2 بوجدور

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

الى  للشركة  االجماعي  املقر  -4تغيير 

الدبدا  املحجوب  عمارة  العودة  حي 
الطابق الثاني الشقة رقم 2 بوجدور

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2222 تحت رقم 2822/2222.

915I

fiduazizi

AGISAG
إعالن مأعدد القرارات

fiduazizi

شارع عمر املخأار حي القدس شارع 

عمر املخأار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب

AGISAG »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: مدينة 

الوحدة بلوك E رقم 121 مدينة 

الوحدة بلوك E رقم 121 72222 

العيون املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.41871

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   2222 22 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الى  للشركة  االجأماعي  املقر  -1تغيير 

الدبدا  املحجوب  عمارة  العودة  حي 
الطابق االر�سي بوجدور

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

الى  للشركة  االجأماعي  املقر  -4تغيير 

الدبدا  املحجوب  عمارة  العودة  حي 

الطابق االر�سي بوجدور.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2222 تحت رقم 2824/2222.

916I

fiduazizi

SEA PRO

إعالن مأعدد القرارات

fiduazizi

شارع عمر املخأار حي القدس شارع 

عمر املخأار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب

SEA PRO »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: املنطقة 

الصناعية تجزئة رقم B44 املر�سى 

 B44 املنطقة الصناعية تجزئة رقم

املر�سى 72222 العيون املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.18585

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

2222 تم اتخاذ  24 غشت  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الى  للشركة  املقر االجأماعي  تغيير   1

 487 رقم   W بلوك  الوفاق  مدينة 

العيون

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

الى  للشركة  االجأماعي  املقر  -4تغيير 

 487 رقم   W بلوك  الوفاق  مدينة 

العيون

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2222 تحت رقم 2825/2222.

917I

fiduazizi

LOUD MOON TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املخأار حي القدس شارع 
عمر املخأار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب
LOUD MOON TRADE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مدينة 
الوحدة بلوك D رقم 439 مدينة 
الوحدة بلوك D رقم 439 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
43321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   23
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 LOUD : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.MOON TRADE
صيد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسماك .
مدينة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
مدينة   439 رقم   D بلوك  الوحدة 
 72222  439 رقم   D بلوك  الوحدة 

العيون املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
عيوش  سفيان  محمد  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222  :

للحصة . 
 : عيوش  سفيان  محمد  السيد 

1222 بقيمة 122 درهم.
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والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوش  سفيان  محمد  السيد 

حاتم  عمارة  مكة  شارع  عنوانه)ا) 
 22 الطائي الطابق الثاني شقة رقم 

72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوش  سفيان  محمد  السيد 
حاتم  عمارة  مكة  شارع  عنوانه)ا) 
 22 الطائي الطابق الثاني شقة رقم 

72222 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
26 تكأو6ر  االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2222 تحت رقم 2986/2222.
918I

fiduazizi

DARAA PALM
إعالن مأعدد القرارات

fiduazizi
شارع عمر املخأار حي القدس شارع 
عمر املخأار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب
DARAA PALM »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: مدينة 
25 مارس بلوك W رقم 632 مدينة 
25 مارس بلوك W رقم 632 72222 

العيون املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.32473

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ   2222 26 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
الذي ينص على   :1-2-3 قرار رقم 
تفويت السيد عبدالصمد   1- مايلي: 

السيد  لفائدة  حصة   1222 بور 

سفيان عبدالوي 522 حصة و السيد 

ايوب لزعر 522 حصة -02 اسأقالة 

السيد عبد الصمد بور من منصبة 

السيد  تعيين  و  للشركة  كمسير 

سفيان عبدالوي مسير و حيد للشركة 

-03 تغيير الشكل القانوني للشركة الى 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 
النظام ارسا�سي الأالية: 

الذي ينص على   :1-2-3 بند رقم 
تفويت السيد عبدالصمد   1- مايلي: 
السيد  لفائدة  حصة   1222 بور 
سفيان عبدالوي 522 حصة و السيد 
ايوب لزعر 522 حصة -02 اسأقالة 
السيد عبد الصمد بور من منصبة 
السيد  تعيين  و  للشركة  كمسير 
سفيان عبدالوي مسير و حيد للشركة 
-03 تغيير الشكل القانوني للشركة الى 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   25 االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2222 تحت رقم 2946/2222.

919I

SOUHAL CONSULTING

BAKYCH IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

BAKYCH IMMOBILIER شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

مبرور فاطنة رقم 55 الطابق السفلي 
محل رقم 1 ك.ا سيدي غانم 

مراكش - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
129435

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 غشت   25
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BAKYCH IMMOBILIER

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري..

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

مبرور فاطنة رقم 55 الطابق السفلي 

محل رقم 1 ك.ا سيدي غانم مراكش 

- 42222 مراكش املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رتسما9 الشركة: 1.522.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 15.222  : السيد محمد بعطوط 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد بعطوط عنوانه)ا) 

طريق   55 رقم  فاطنة  مبرور  تجزئة 

مراكش   42222 مراكش  اسفي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد بعطوط عنوانه)ا) 

طريق   55 رقم  فاطنة  مبرور  تجزئة 

مراكش   42222 مراكش  اسفي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   23 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 139974.

922I

STE MONDE NUMERIQUE

STE MONDE NUMERIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE MONDE NUMERIQUE

 LOT EL BOUSTANE N° 39

 SEBAA AYOUNE EL HAJEB ،

51200، EL HAJEB MAROC

 STE MONDE NUMERIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
البسأان رقم 39 سبع عيون 

الحاجب - 51222 الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

57385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MONDE NUMERIQUE

غرض الشركة بإيجاز : املأاجرة

الطبع و النسخ

الأحصيل.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

البسأان رقم 39 سبع عيون الحاجب 

- 51222 الحاجب املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : الوكيلي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الوكيلي  محمد  السيد 
عيون  سبع   78 رقم  الداخلة  شارع 

51222 الحاجب املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الوكيلي  محمد  السيد 
عيون  سبع   78 رقم  الداخلة  شارع 

51222 الحاجب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   11 الأجارية بمكناس بأاريخ 

2222 تحت رقم 3721.

921I
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املحاسبة نعمان مجيدة

ste DRM TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املحاسبة نعمان مجيدة
رقم 1 شارع عال9 بن عبد هللا 
سيدي احمد الأادلي صفرو ، 

31222، صفرو املغرب
ste DRM TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة 14 
عمارة 375 زنقة بريطانيا بلوك 6 
حي الرشاد صفرو - 31222 صفرو 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3851
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   19
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 ste  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DRM TRAVAUX
اشغا9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخألفة.
 14 : شقة  عنوان املقر االجأماعي 
 6 بلوك  بريطانيا  زنقة   375 عمارة 
صفرو   31222  - حي الرشاد صفرو 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 522  : السيد شهبون عبد املومن 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : مصطفى  شهبون  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املومن  عبد  شهبون  السيد 
عنوانه)ا) 39 بلوك 4 تجزئة بئرانزران 

صفرو 31222 صفرو املغرب.

السيد شهبون مصطفى عنوانه)ا) 
بريطانيا  زنقة   375 عمارة   14 شقة 
 31222 الرشاد صفرو  حي   6 بلوك 

صفرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
املومن  عبد  شهبون  السيد 
عنوانه)ا) 39 بلوك 4 تجزئة بئرانزران 

صفرو 31222 صفرو املغرب
السيد شهبون مصطفى عنوانه)ا) 
بريطانيا  زنقة   375 عمارة   14 شقة 
 31222 الرشاد صفرو  حي   6 بلوك 

صفرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 بأاريخ  االبأدائية بصفرو 

2222 تحت رقم 326.
922I

fiduciaire dar dmana

 SOCIETE DARDARA
TRAVAUX DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

fiduciaire dar dmana
عمارة االحباس لالزواوة ت3- رقم 11 
الطابق الثاني وزان عمارة االحباس 
لالزواوة ت3- رقم 11 الطابق الثاني 

وزان، 16222، وزان املغرب
 SOCIETE DARDARA TRAVAUX

DIVERS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار ظهار 
الأاج سيدي رضوان اقليم وزان - 

16222 وزان املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1229

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تقرر   2222 شتنبر   23 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 
 DARDARA TRAVAUX DIVERS
مبلغ رتسمالها 12.222 درهم وعنوان 
الأاج  ظهار  دوار  اإلجأماعي  مقرها 

 16222 سيدي رضوان اقليم وزان - 
بسبب ازمة   : وزان املغرب نتيجة 9 
انعدام  الى  ادى  مما  االقأصادية 
على  الشركة  قدرة  املدخو9،وعدم 

تغطية مصاريفها..
و حدد مقر الأصفية ب دوار ظهار 
 - وزان  اقليم  رضوان  الأاج سيدي 

16222 وزان املغرب. 
و عين:

السيد)ة) خليد لطفي و عنوانه)ا) 
دوار اظهار اطاج سيدي رضوان وزان 
)ة)  كمصفي  املغرب  وزان   16222

للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية : 
دوار ظهار الأاج سيدي رضوان اقليم 

وزان
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   24 بأاريخ  بوزان  االبأدائية 

2222 تحت رقم 3772.
923I

Health corner

HEALTH CORNER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Health corner
 avenue salah eddine el ayoubi
 hors bab sebta salé 5 ، 11000،

salé maroc
HEALTH CORNER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 5 شارع 

صالح الدين اريوبي خارج باب سبأة 
سال سال 11222 سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
36817

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   22
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HEALTH CORNER

الأجارة   :  : غرض الشركة بإيجاز 

املأخصصة  املأاجر  في  بالأقسيط 

املحلي،  الأوزيع   ، البيع   ، الشراء   ،

ارشكا9  بجميع  العامة  الأجارة 

الأصدير   ، االسأيراد   ، املقبولة 

)تاجر  عام  بشكل  تجاري  منأج  ري 

مسأحضرات  تجارة   ، وسيط)  تو 

تجارة اللوازم   ، الأجميل بالأقسيط 

 ، الجراحية  واردوات  الطبية 

بالأقسيط تو بالجملة.

شارع   5  : عنوان املقر االجأماعي 

صالح الدين اريوبي خارج باب سبأة 

سال سال 11222 سال املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : بلحسن  عمر  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 ،5 السيد عمر بلحسن عنوانه)ا) 

شارع صالح الدين اريوبي خارج باب 

سبأة 11222 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الزناتي  الغيث  تم  السيدة 

الدين  صالح  شارع   ،5 عنوانه)ا) 

اريوبي خارج باب سبأة 11222 سال 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بسال  االبأدائية 

2222 تحت رقم 39722.

924I
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BTP CONSULTANTS

INVESTINGHIR
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BTP CONSULTANTS

تجزئة الوحدة بلوك D رقم 578 

العيون ، 72222، العيون املغرب

INVESTINGHIR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

الوحدة بلوك D رقم 578 العيون - 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

37187

 12 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 تكأو6ر 

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.INVESTINGHIR

اشغا9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مأنوعة و اشغا9 البناء.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - العيون   578 رقم   D الوحدة بلوك 

72222 العيون املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مو�سى ايت حمي عنوانه)ا) 

رقم 2554 حي العودة العيون 72222 

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مو�سى ايت حمي عنوانه)ا) 

رقم 2554 حي العودة العيون 72222 

العيون املغرب

 - بأاريخ  تم اإليداع القانوني ب- 

تحت رقم -.

925I

challengeaudit

ECO HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

challengeaudit

 rue antsirabé imm 8 n 6 V.N

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

ECO HOLDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 23 تجزئة 

الوفاء تواركة - 52222 مكناس 

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.32629

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تقرر حل   2221 نونبر   29 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 ECO HOLDING الوحيد  الشريك 

مبلغ رتسمالها 52.222 درهم وعنوان 

الوفاء  تجزئة   23 اإلجأماعي  مقرها 

املغرب  مكناس   52222  - تواركة 

نتيجة 9 : االزمة.

و حدد مقر الأصفية ب 23 تجزئة 

مكناس   52222  - تواركة  الوفاء 

املغرب. 

و عين:

جيرا  بن  الصمد  عبد  السيد)ة) 

تواركة  تجزئة الوفاء   23 و عنوانه)ا) 

)ة)  52222 مكناس املغرب كمصفي 

للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 

املأعلقة بالأصفية : 23 تجزئة الوفاء 

تواركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   21 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2222 تحت رقم 32.

926I

MOORISH

CASABAYT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

MOORISH

39 شارع اللة الياقوت الطابق 5 

الشقة د 39 شارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة د، 22222، الدار 

البيضاء املغرب

CASABAYT SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع عبد 

املومن زنقة سمية اقامة شهرزاد 3 

الطابق 4 رقم 22 بامليي البيضاء - 

22282 الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.452621

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 25 غشت 2222 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

»شارع عبد املومن زنقة سمية اقامة 

بامليي   22 رقم   4 الطابق   3 شهرزاد 

البيضاء  الدار   22282  - البيضاء 

املغرب» إلى »رقم 1 اقامة فا9 الهناء 

 - الدارالبيضاء  السباع  عين   67 ا 

22252 الدارالبيضاء املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842982.

927I

ficogedek sarl au

 BROTHERS REVOLUTION

BR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

 (BROTHERS REVOLUTION (BR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 32 

مكرر زنقة 8 حي االمان مكناس - 

52222 مكناس املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.53221

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

2222 تقرر حل  15 غشت  املؤرخ في 

 (BROTHERS REVOLUTION (BR

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 

مكرر   32 رقم  اإلجأماعي  مقرها 

 52222  - حي االمان مكناس   8 زنقة 

النعدام  نتيجة  املغرب  مكناس 

النشاط الأجاري.

و عين:

و  حمزة  املساوي  السيد)ة) 

موالي  تيزي   11 زنقة   16 عنوانه)ا) 

)ة)  كمصفي  املغرب  ازرو   . الحسن 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

 32 وفي رقم   2222 15 غشت  بأاريخ 

 - مكناس  االمان  حي   8 زنقة  مكرر 

52222 مكناس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   11 الأجارية بمكناس بأاريخ 

2222 تحت رقم 947.

928I



عدد 5739 - 29 ر6يع ارو9 1444 )26 تكأو6ر 2222)الجريدة الرسمية   19976

CAA

فليكستيب سارل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAA
 Angle Bd Qods et Bd 2 Mars

 Résidence Majd IM G Appt 5 ،
20200، CASABLANCA MAROC

فليكسأيب سار9. شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي اإلنارة 
عمارة 44 لوجيمو كراج مخرج 

العمارة يمين - 22482 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
558127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   21
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

فليكسأيب سار9..
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

آليات ومواد البناء ؛ تشغا9 البناء.
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
اإلنارة عمارة 44 لوجيمو كراج مخرج 
العمارة يمين - 22482 الدار البيضاء 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد عبد الرحمن تفولكي : 342 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   332  : السيد علي تفولكي 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 1.222  : تفولكي  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

تفولكي  الرحمن  عبد  السيد 
 8 طابق   2 إقامة النواصر  عنوانه)ا) 
الدار   27182 النواص   6 عمارة س 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  تفولكي  رشيد  السيد 
 1 طابق   72 عمارة  هناء  فا9  إقامة 
شقة 6 22482 الدار البيضاء املغرب.

 44 السيد علي تفولكي عنوانه)ا) 
لوجيمو إنارة طابق 2 شقة 3 22482 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
تفولكي  الرحمن  عبد  السيد 
 8 طابق   2 إقامة النواصر  عنوانه)ا) 
الدار   27182 النواص   6 عمارة س 

البيضاء املغرب
عنوانه)ا)  تفولكي  رشيد  السيد 
 1 طابق   72 عمارة  هناء  فا9  إقامة 
شقة 6 22482 الدار البيضاء املغرب

 44 السيد علي تفولكي عنوانه)ا) 
لوجيمو إنارة طابق 2 شقة 3 27182 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 841215.
929I

STE AK MISSION SARL AU

STE MOD’ELLE-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما9 الشركة

STE AK MISSION SARL AU
6 شارع عال9 ابن عبد هللا رقم 13 

فاس ، 32222، فاس املغرب
شركة   STE MOD’ELLE-SARL

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 21زنقة 
سيدي  الصناعي  الحي  الفرابي 
 5785 الرمز البريدي رقم   1 ابراهيم 

فاس 32222 فاس املغرب.
رفع رتسما9 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.22115

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   2222 غشت   22 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 

من  تي  درهم»   422.222« قدره 

»1.622.222 درهم» إلى »2.222.222 

تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية تو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   26 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 5311.

932I

VISION VASTE CONSULTING

MANAF SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

VISION VASTE CONSULTING

 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda N°2,

RDC ، 90000، TANGER MAROC

MANAF SERVICES شركة ذات 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد)في طور الأصفية)

رقم  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 

 2 شارع محمد الخامس الطابق   42

92222 طنجة  14 إقامة دنيا -  شقة 

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.74263

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر حل   2221 يناير   25 املؤرخ في 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 MANAF الوحيد  الشريك  ذات 

 122.222 مبلغ رتسمالها   SERVICES

درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 

 2 شارع محمد الخامس الطابق   42

92222 طنجة  14 إقامة دنيا -  شقة 

املغرب نتيجة 9 : شركة بدون نشاط 

مند الأأسيس، توقف نهائي.

 42 و حدد مقر الأصفية ب رقم 

شارع محمد الخامس الطابق 2 شقة 

14 إقامة دنيا املغرب 92222 طنجة 

املغرب. 

و عين:

و  معروف  مناف  السيد)ة) 

عنوانه)ا) مركز ملوسة فخص تنجرة 

)ة)  املغرب كمصفي  طنجة   92222

للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2221 تحت رقم 238957.

931I

AMIATIS CONSEIL

MOROCCO BAGS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AMIATIS CONSEIL

اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 

مكأب 53 ٬طريق الر6اط ٬عين 

السبع ، 22222، الدار البيضاء 

املغرب

MOROCCO BAGS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 295 

تقاطع شارع عبد املؤمن مع طريق 

بير�سي ، الطابق الرابع ، مكأب 
رقم D28. - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.522279

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 شتنبر   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
حمود  رشيد  )ة)  السيد  تفويت 

حصة اجأماعية من تصل   12.222

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   32.222

نبيل اتبر بأاريخ 27 شتنبر 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 12 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 841228.

932I
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CAF MAROC

 INSPIRE INTERNATIONAL
PRIVE

إعالن مأعدد القرارات

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 INSPIRE INTERNATIONAL

PRIVE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 1 تقاطع 

شارع املأنبي و احمد شوقي الطابق 

3 - - طنجة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.121847

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

اتخاذ  تم   2222 ماي   31 في  املؤرخ 

القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

تفويت السيد سعيد اغزيل،  مايلي: 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
حصة  املغربي،125   ،K72621 رقم 

للشركة  االجأماعية  الحصص  من 

لفائدة السيدة ثريا بنمو�سى، الحاملة 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.K353539

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

تفويت السيدة ثريا بنمو�سى،  مايلي: 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 
حصة  ،املغر6ية،52   K353539 رقم 

للشركة  االجأماعية  الحصص  من 

حمدوني،  عاد9  السيد  لفائدة 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
.C734297 رقم

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

العبا�سي،  سميرة  السيدة  تفويت 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 
25 حصة  K236192 ،املغر6ية،  رقم 

للشركة  االجأماعية  الحصص  من 

حمدوني،  عاد9  السيد  لفائدة 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
.C734297 رقم

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
االزغاري،  رضوان  السيد  تفويت 
الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
حصة  املغربي،25   ،L394281 رقم 
للشركة  االجأماعية  الحصص  من 
حمدوني،  عاد9  السيد  لفائدة 
الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.C734297 رقم
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
بنمو�سى مسييرة  ثريا  تعيين السيدة 

للشركة.
قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تحديث القانون االسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
الذي   : املعنية  البنود  رقم  بند 

ينص على مايلي: بالأعديل
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   12 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 11278.
933I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

ZYAN OASIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
ZYAN OASIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
الداليا ايت يعزم اكوراي ; الحاجب - 

51222 الحاجب املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.52331

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
2222 تقرر حل  22 غشت  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد ZYAN OASIS مبلغ 

وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 

مقرها اإلجأماعي تجزئة الداليا ايت 

 51222  - الحاجب   ; اكوراي  يعزم 

الحاجب املغرب نتيجة 9 : الأصفية 

اإلرادية و الحل املسبق للشركة.

تجزئة  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

الداليا ايت يعزم اكوراي ; الحاجب - 

51222 الحاجب املغرب. 

و عين:

و  زيان  املصطفى  السيد)ة) 

يعزم  ايت  الداليا  تجزئة  عنوانه)ا) 

الحاجب   51222 الحاجب   ; اكوراي 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقأضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   12 الأجارية بمكناس بأاريخ 

2222 تحت رقم 958.

934I

مكأب الجرودي

AZ.MED REDA
إعالن مأعدد القرارات

مكأب الجرودي

شارع 18 نونبر رقم 24 الناضور ، 

62222، الناضور املغرب

AZ.MED REDA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: حي 

عاريض 2 زنقة 122 رقم 44 62222 

الناضور املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.22415

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 29 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيير نشاط الشركة ليصبح اسأيراد 

و توزيع املواد الغدائية مواد الأجميل 

و مواد النظافة.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تحويل مقر الشركة الى شارع االمير 

سيدي محمد رقم 337 الناضور
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

مالئمة قوانين الشرنة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
توزيع  و  اسأيراد  هو  الشرنة  نشاط 
املواد الغدائية مواد الأجميل و مواد 

النظافة
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
مقر الشركة هو شارع االمير سيدي 

محمد رقم 337 الناضور
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  بالناضور  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 4538.
935I

مكأب املوثقة االسأادة دينا بغدادي

BABY TROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكأب املوثقة االسأادة دينا بغدادي
 Lot 264 florida sidi Maarouf
 Lot 264 florida sidi Maarouf،

Casablanca ،20200 املغرب
BABY TROC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي 

بالدارالبيضاء – 123 شارع 
احمد مجيت معاريف - 22372 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.311143

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2222 يوليوز   22 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 BABY TROC ذات الشريك الوحيد 
مبلغ رتسمالها 12.222 درهم وعنوان 
 – بالدارالبيضاء  اإلجأماعي  مقرها 
 - شارع احمد مجيت معاريف   123
املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   22372

9 : افالس.
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ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
شارع   123  – بالدارالبيضاء 
 22372  - معاريف  مجيت  احمد 

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

و  الجعيدي  وفاء  السيد)ة) 
اقامة روض االزهار طابق  عنوانه)ا) 
 22372 معاريف  حزم  ابن  زنقة   5
)ة)  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 839649.
936I

مكأب الجرودي

DOS MAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكأب الجرودي
شارع 18 نونبر رقم 24 الناضور ، 

62222، الناضور املغرب
DOS MAS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي ترقاع 
الناضور 62222 الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : في 

طور االنجاز
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   11
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 DOS  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.MAS
غرض الشركة بإيجاز : اسأيراد و 

بيع االثاث تجهيز املطاعم .

عنوان املقر االجأماعي : حي ترقاع 

الناضور 62222 الناضور املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد ملوك امحمد : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد فردي املخأار : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

 52222  : امحمد  ملوك  السيد 

بقيمة 122 درهم.

 52222  : املخأار  فردي  السيد 

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  امحمد  ملوك  السيد 

حي ترقاع 62222 الناضور املغرب.

السيد فردي املخأار عنوانه)ا) حي 

ترقاع 62222 الناضور املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  امحمد  ملوك  السيد 

حي ترقاع 62222 الناضور املغرب

السيد فردي املخأار عنوانه)ا) حي 

ترقاع 62222 الناضور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بأاريخ  بالناضور  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 4561.

937I

STE AK MISSION SARL AU

STE MOD’ELLE-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE AK MISSION SARL AU

6 شارع عال9 ابن عبد هللا رقم 13 

فاس ، 32222، فاس املغرب

STE MOD’ELLE-SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 11 زنقة 

الفرابي القطعة 5 الحي الصناعي 

سيدي براهيم فاس 32222 فاس 

املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.22115
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 غشت   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عبد  هند  )ة)  السيد  تفويت 
الرحماني غرفي 322 حصة اجأماعية 
لفائدة  حصة   11.682 تصل  من 
السيد )ة) ياسين السالوي بأاريخ 21 

غشت 2222.
عبد  هند  )ة)  السيد  تفويت 
حصة   2.722 غرفي  الرحماني 
حصة   11.682 اجأماعية من تصل 
كريم  محمد  )ة)  السيد  لفائدة 

السالوي بأاريخ 21 غشت 2222.
عبد  هند  )ة)  السيد  تفويت 
حصة   1.282 غرفي  الرحماني 
حصة   11.682 اجأماعية من تصل 
بأاريخ  تاوني  هند  )ة)  السيد  لفائدة 

21 غشت 2222.
عبد  هند  )ة)  السيد  تفويت 
حصة   1.282 غرفي  الرحماني 
حصة   11.682 اجأماعية من تصل 
محمد الصفريوي  )ة)  لفائدة السيد 

بأاريخ 21 غشت 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
تكأو6ر   26 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 5311.
938I

FIDICOM

IAZ SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDICOM
 AV ORAN N° 10 RUE BERLIN
 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC
IAZ SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي ب 2 شارع 
بيروت تجزئة بنزيان 2 الزهور 1 - 

32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

74157

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 IAZ  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SERVICES

تنفيذ   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل االموا9   - عمليات اإليرادات 

وخدمات مخألفة .

 2 ب   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الزهور   2 شارع بيروت تجزئة بنزيان 

1 - 32222 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد محمد تعز : 1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد تعز عنوانه)ا) شارع 

22 الزهور  بيروت زنقة الشارقة رقم 

1 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد تعز عنوانه)ا) شارع 

22 الزهور  بيروت زنقة الشارقة رقم 

1 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   12 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4192.

939I
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مكأب محاسبة

RB DRIVE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكأب محاسبة
عمارة 41 شقة 2 زنقة عال9 بن عبد 
هللا ص.ب 222 الرشيدية ، 52224، 

الرشيدية املغرب
RB DRIVE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

القنيطرة مركز بودنيب - 52152 
بودنيب الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
2222/16373

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   23
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 RB  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DRIVE SARL
: مقاو9 في  غرض الشركة بإيجاز 

نقل االشخاص لفائدة الغير.
زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 52152  - بودنيب  مركز  القنيطرة 

بودنيب الرشيدية املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   522  : السيد جواد رزوكي 

بقيمة 122 درهم للحصة .
522 حصة   : السيد سعيد بيدي 

بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  رزوكي  جواد  السيد 
الحي الجديد   22 نونبر رقم   26 زنقة 
بودنيب   52152 الرشيدية  بودنيب 

الرشيدية املغرب.

السيد سعيد بيدي عنوانه)ا) حي 
 52152 الرشيدية  بودنيب  املسيرة 

بودنيب الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  رزوكي  جواد  السيد 
الحي الجديد   22 نونبر رقم   26 زنقة 
بودنيب   52152 الرشيدية  بودنيب 

الرشيدية املغرب
السيد سعيد بيدي عنوانه)ا) حي 
 52152 الرشيدية  بودنيب  املسيرة 

بودنيب الرشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بالرشيدية  االبأدائية 
رقم  تحت   2222 تكأو6ر   27

.1249/2222

942I

MY BUSINESS SPACE

BARKAOUI BRICO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MY BUSINESS SPACE
 N°1 , 1er ETG RUE BAGHDAD

 MOHAMMEDIA ، 28820،
MOHAMMEDIA MAROC

BARKAOUI BRICO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة بيتي 
سكن الطابق السفلي املحل الأجاري 

رقم 11 عمارة ج 28 املحمدية - 
28815 املحمدية املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.32721
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تمت   2222 يوليوز   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
هشام بركاوي  )ة)  تفويت السيد 
تصل  من  اجأماعية  حصة   522
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.222
21 يوليوز  عبدالرحيم بركاوي بأاريخ 

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 22 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 1848.

941I

FLASH ECONOMIE

 PARTS SERVICE SUPPLY
GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 PARTS SERVICE SUPPLY

GROUP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 12 زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 22222 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

556357

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 غشت   31

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 PARTS : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.SERVICE SUPPLY GROUP

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جميع  وتسويق  وتجارة  وتصدير 

السلع  لجميع  والخدمات  املنأجات 

االستهالكية ؛ 

املسألزمات  جميع  بيع   •

الصناعية. 

الأصنيع  عمليات  جميع   •

والصيانة  واإلصالح  والتركيب 

املادية  املنأجات  لجميع  واملبيعات 

املباني  لتزيين  امللحقات  ومخألف 

واملنشآت.

زنقة   12  : عنوان املقر االجأماعي 
 22222  -  5 3 الشقة  الحرية الطابق 

الدار البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 422  : املهدي  حجوجي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 622  : لحبابي  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حجوجي املهدي عنوانه)ا) 
4 زنقة ابو القاسم القطبري ط 5 ش 
البيضاء  الدار   22222 بوركون   14

املغرب.
عنوانه)ا)  لحبابي  يوسف  السيد 
سيدي معروف   5 النور رقم  تجزئة 

22222 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حجوجي املهدي عنوانه)ا) 
4 زنقة ابو القاسم القطبري ط 5 ش 
البيضاء  الدار   22222 بوركون   14

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 838883.
942I

FLASH ECONOMIE

MAIHMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MAIHMO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 
ماجوريل عمارة G3 N3 القدس 

سيدي البرنو�سي - 22222
 الدار البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MAIHMO

منعش   -  : غرض الشركة بإيجاز 

عقاري.

إقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

القدس   G3 N3 عمارة  ماجوريل 

الدار   22222  - البرنو�سي  سيدي 

البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

99 درهم،  مبلغ رتسما9 الشركة: 

مقسم كالأالي:

 1.222  : السيد رضوان البكوري 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رضوان البكوري عنوانه)ا) 

.x 2 x x

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رضوان البكوري عنوانه)ا) 

x 2 x x

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 839922.

943I

FLASH ECONOMIE

TAHIRI &CO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

TAHIRI &CO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 46CHEZ وعنوان مقرها اإلجأماعي

STOR CONSEIL شارع الزرقطوني 

- 22222 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 TAHIRI : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.&CO

الأجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة -االسأيراد والأصدير.

 46CHEZ : عنوان املقر االجأماعي

STOR CONSEIL شارع الزرقطوني - 

22222 الدارالبيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : طاهري  هشام  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  طاهري  هشام  السيد 

 9rue des macons lumiere 95822

.cergy France

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  طاهري  هشام  السيد 

 9rue des macons lumiere 95822

cergy France

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 22232.

944I

orient compt

 GENERAL TRAVAUX

BOUAMOUDI OUJDA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رتسما9 الشركة

orient compt

 rue fes app N°2 OUJDA ، 125

60000، OUJDA MAROC

 GENERAL TRAVAUX

BOUAMOUDI OUJDA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي فيال 

اورانجي الطابق الخامس شارع 

الدرفوفي - 62222 وجدة املغرب.

رفع رتسما9 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.34995

العام  الجمع  بمقأ�سى 

تكأو6ر   25 في  املؤرخ  اإلسأثنائي 

الشركة  رتسما9  رفع  تم   2222

درهم»   922.222.222« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم»   122.222« من  تي 

»1.222.222.222 درهم» عن طريق : 

تقديم حصص نقدية تو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   11 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2222 تحت رقم 1563.

945I

ANAMAR FIDUCIAIRE

تورز فرير كار

TOURZ FRERES CAR 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE

 AVENUE MED V IMMEUBLE

 HDDA 1 ERE ETAGE ، 45800،

TINGHIR maroc

 TOURZ FRERES CAR تورز فرير كار

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز تورزة 

ايت الفر�سي - 45922 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

4119

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

تورز   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. TOURZ FRERES CAR فرير كار

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

مركز   : االجأماعي  املقر  عنوان 

تنغير   45922  - الفر�سي  ايت  تورزة 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 5.222  : اديش  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد مصطفى اديش عنوانه)ا) 
تنغير   45862 الفر�سي  ايت  تورزة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى اديش عنوانه)ا) 
تنغير   45822 الفر�سي  ايت  تورزة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   13 بأاريخ  بتنغير  االبأدائية 

2222 تحت رقم 812.
946I

CORPORATE AUDIT GROUP

SPI KENZA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املومن، الطابق 
الخامس، رقم 22 ، 22222، 

casablanca maroc
SPI KENZA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي 3، زنقة 
دكسمود، الطابق ارو9، شقة 
1، تنفا، - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.237129

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
2222 تقرر حل  28 شتنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ   SPI KENZA الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 
زنقة دكسمود،   ،3 مقرها اإلجأماعي 
 - تنفا،   ،1 شقة  ارو9،  الطابق 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   22222

9 : لم يبدت النشاط بعد.
زنقة   ،3 و حدد مقر الأصفية ب 
 ،1 شقة  ارو9،  الطابق  دكسمود، 
تنفا، - 22222 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
عنوانه)ا)  و  بوزة  عمر  السيد)ة) 

18، زنقة االبطا9، الطابق 2، الشقة 
 22222 الهدهد  زاوية ابو الهناء/   ،6
)ة)  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 
الطابق ارو9،  زنقة دكسمود،   ،3  :

شقة 1، تنفا، الدار البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 841122.
947I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

كون أوال ديجيطال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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
كون توال ديجيطا9 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
اسكاجور سوكوما الرقم 2132 

شقة 5 الطابق 1 مراكش 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
129715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
كون   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

توال ديجيطا9.
معالجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الصلة  ذات  وارنشطة  البيانات 

ببوابات اإلنترنت.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
اسكاجور سوكوما الرقم 2132 شقة 
42222 مراكش  1 مراكش  5 الطابق 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 35.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
جورج  فريدريك  بولي  السيد 
سيجر  دي  شارع   71 عنوانه)ا) 

33222 بوردو فرنسا.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
جورج  فريدريك  بولي  السيد 
سيجر  دي  شارع   71 عنوانه)ا) 

33222 بوردو فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   13 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 12786.
948I

FLASH ECONOMIE

DOELEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

DOELEC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 1525 
مكأب رقم 25 مدينة السالم - 

82222 تكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

53293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DOELEC

غرض الشركة بإيجاز : التركيبات 

تو  املأنوعة  وارعما9  الكهر6ائية 

اإلنشائية.

رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

مدينة السالم   25 مكأب رقم   1525

- 82222 تكادير املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 : السيد عبد الجليل تبوالعفاس 

522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

.

 522  : ابوطرقان  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

تبوالعفاس  الجليل  عبد  السيد 

الدراركة  بو6كر  دار  دوار  عنوانه)ا) 

82222 تكادير املغرب.

ابوطرقان  ابراهيم  السيد 

عنوانه)ا) دوار توالد صولة السعيدات 

41222 شيشاوة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

تبوالعفاس  الجليل  عبد  السيد 

الدراركة  بو6كر  دار  دوار  عنوانه)ا) 

82222 تكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   26 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

2222 تحت رقم 118716.

949I
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LZ EXPERTS

ATLANTIC MB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

LZ EXPERTS

 rue Ibn Al Moualim ، 20050، ,4

Casablanca Maroc

ATLANTIC MB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 الشقة 6 

22122 الدار البيضاء املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.524451

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تقرر   2222 مارس   21 في  املؤرخ 

ذات  شركة   ATLANTIC MB حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 122.222 رتسمالها  مبلغ  الوحيد 

 46 اإلجأماعي  درهم وعنوان مقرها 

شارع الزرقطوني الطابق 2 الشقة 6 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   22122

للظروف التي فرضتها جائحة كوفيد 

على  قادرة  غير  الشركة  فإن   ،  19

املأعلق  االجأماعي  الغرض  تحقيق 

باسأيراد وتصدير مواد البناء.

و عين:

ازويتيني  الصمد  عبد  السيد)ة) 
غينمر,زنقة  تجزئة   14 عنوانه)ا)  و 

الدار   22222  13 ,شقة   1 ,طابق   1

البيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

إقامة  وفي   2222 يوليوز   29 بأاريخ 
 3 زنقة باسكي شقة   ,7 عبد املؤمن 

البيضاء  الدار   22392 ,فرانسفيل 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 838789.

952I

LZ EXPERTS

GREENWICH INVEST
شركة املحاصة
تأسيس شركة

LZ EXPERTS
 rue Ibn Al Moualim ، 20050، ,4

Casablanca Maroc
GREENWICH INVEST شركة 

املحاصة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني شقة 6 

22122 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة املحاصة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
557919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27
باملميزات  املحاصة  لشركة  ارسا�سي 

الأالية:
شكل الشركة : شركة املحاصة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GREENWICH INVEST
تنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركات القابضة.
46 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 
 6 شقة  الثاني  الطابق  الزرقطوني 

22122 الدار البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد حسن الجالب : 822 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 222  : ارندل�سي  نوا9  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نوا9 ارندل�سي عنوانه)ا) 
زيمست   1982 هوتمسيسترات   42
برابانت فالماند 1982 فالندر بلجيكا.
عنوانه)ا)  الجالب  حسن  السيد 
 32222 القاهرة  زنقة   24 الحسيمة 

الحسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الجالب  حسن  السيد 
 32222 القاهرة  زنقة   24 الحسيمة 

الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842847.

951I

LZ EXPERTS

MAGHREB EXTRUSION
إعالن مأعدد القرارات

LZ EXPERTS
 rue Ibn Al Moualim ، 20050، ,4

Casablanca Maroc
MAGHREB EXTRUSION »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: 95 زنقة 
ابراهيم النخاي املعاريف 22372 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.176233

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ   2222 15 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
التي  ارسهم  جميع  إشعار6أحويل 
 GDF INVEST SARL تملكها الشركة
لصالح السيدة فيرونيك دي فريأاس
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
إلى  القانوني للشركة  تحويل الشكل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

مراجعة كاملة للنظام ارسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشكل
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الرتسما9 اإلجأماعي
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

مايلي: تفويت الحصص.

على  ينص  الذي   :17 رقم  بند 

مايلي: املسيرون

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 841284.

952I

LZ EXPERTS

 INTERNATION WOOD
TRADING

إعالن مأعدد القرارات

LZ EXPERTS

 rue Ibn Al Moualim ، 20050، ,4

Casablanca Maroc

 INTERNATION WOOD

TRADING »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: 46 شارع 

الزرقطوني، الطابق الثاني، الشقة 
رقم 6 الدارالبيضاء - 22122 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.542329

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   2222 25 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

- اسأقالة املسير الوحيد للشركة من 

مهامه

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

- تعيين مسير جديد غير شريك

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

- تغيير اسم الشركة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

الجديد  الشريك  على  املوافقة   -

اقأنائها  بعد  السالوي  كنزة  السيدة 

جميع حصص الشركة 

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

- تحيين النظام ارسا�سي

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

- صالحيات اإلجراءات الشكلية

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
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بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
إسم الشركة

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
املساهمات

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الرتسما9 

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
مايلي: الأعيين وصالحيات اإلدارة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842827.
953I

NEOCOMPTADUNORD

HASSAN EL KHACHANI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEOCOMPTADUNORD
 RUE ALGISERAS IB RAJAE 3

 ETAGE N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

HASSAN EL KHACHANI شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع عبد 

الرحمان اليوسفي عمارة كستيا 
بزنيس الطابق ارر�سي رقم 2 - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
131267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   13
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HASSAN EL KHACHANI
مخأبر   -  : غرض الشركة بإيجاز 

الأحليالت البيلوجية الطبية.

و6يع املنأجات و املعدات  شراء   -

الطبية و شبه الطبية..

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

عبد الرحمان اليوسفي عمارة كستيا 

 -  2 رقم  ارر�سي  الطابق  بزنيس 

92222 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 122  : الخشاني  حسن  السيد 

حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حسن الخشاني عنوانه)ا) 

 21 شقة   26 عمارة  ياسين  اقامة 

الر6اط   12222 تكدا9  عقبة  شارع 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن الخشاني عنوانه)ا) 

 21 شقة   26 عمارة  ياسين  اقامة 

الر6اط   12222 تكدا9  عقبة  شارع 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   13 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258284.

954I

اكزو

بييم شوب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اكزو

حي املسجد الزنقة 28 رقم 42 ، 

22552، الدار البيضاء املغرب

بييم شوب شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 82 زاوية 

شارع عبد املومن وزنقة سمية إقامة 

شهرزاد 1 الطابق 3 شقة رقم 13 

النخيل - 22322 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

551563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 يوليوز   27

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

بييم   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

شوب .

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس والأجارة.

82 زاوية   : عنوان املقر االجأماعي 

شارع عبد املومن وزنقة سمية إقامة 

 13 رقم  شقة   3 الطابق   1 شهرزاد 

البيضاء  الدار   22322  - النخيل 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رتسما9 الشركة: 12.222,22 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رجاء  شديب  السيدة 

تجزئة الديار الجديدة زنقة 1 رقم 17 

22322 الدار البيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  رجاء  شديب  السيدة 

 17 تجزئة الديار الجديدة زنقة1رقم 

22322 الدار البيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

غشت 2222 تحت رقم 833284.

955I

mohammed boumzebra

STE DENO AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

STE DENO AGRI

 شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

فضاء بالدي الطابق الرابع الرقم 26 

- 23222 الفقيه بن صالح املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

5161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   24

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DENO AGRI
مقاو9   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ادارة العمليات الأجارية او الصناعية 

للخدمة املدنية او العسكرية.

اقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

فضاء بالدي الطابق الرابع الرقم 26 

- 23222 الفقيه بن صالح املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رتسما9  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : الدنياوي محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد الدنياوي محمد عنوانه)ا) 

الفقيه بن صالح 23222 الفقليه بن 

صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الدنياوي محمد عنوانه)ا) 

الفقيه بن   23222 الفقيه بن صالح 

صالح املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  بن صالح  بالفقيه  االبأدائية 

11 تكأو6ر 2222 تحت رقم 247.

956I

CSN MAROC

CHEZ DID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CSN MAROC

 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،

MARRAKECH MAROC

CHEZ DID شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 416 

عمارة ا1ا تجزئة حي املحمدي - 

82282 اكادير املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.24685

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

املؤرخ في 24 تكأو6ر 2222 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ   CHEZ DID الوحيد  الشريك 

وعنوان  درهم   122.222 رتسمالها 

عمارة   416 رقم  اإلجأماعي  مقرها 

 82282  - املحمدي  حي  تجزئة  ا1ا 

اكادير املغرب نتيجة 9 : توقف نشاط 

الشركة.

رقم  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

416 عمارة ا1ا تجزئة حي املحمدي - 

82282 اكادير املغرب. 

و عين:
و  علوش  حمدي  السيد)ة) 
43 دوار الهنا  عنوانه)ا) القصبة رقم 
امللحقة االدارية الشريفية تاسلطانت 
)ة)  42222 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   13 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

2222 تحت رقم 118799.
957I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

GRODROMEK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
GRODROMEK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 1، 
عمارة 77، مرجان 2، مكناس - 

52222 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
57413

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. GRODROMEK
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاقير بالأقسيط.
رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - مكناس   ،2 مرجان   ،77 عمارة   ،1

52222 مكناس املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد حفيظ اسماعيلي : 1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اسماعيلي  حفيظ  السيد 
تجزئة   2782 رقم  عنوانه)ا) 
 15212 الخميسات   2 زمور  جنان 

الخميسات املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
اسماعيلي  حفيظ  السيد 
تجزئة   2782 رقم  عنوانه)ا) 
 15212 الخميسات   2 زمور  جنان 

الخميسات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   13 الأجارية بمكناس بأاريخ 

2222 تحت رقم 3739.
958I

PLANK

 EMPLOI GESTION
 CARRIERE AGENCE

MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PLANK
21، ساحة ابو بكر الصديق شقة 8 

اكدا9 ، 12292، الر6اط املغرب
 EMPLOI GESTION CARRIERE
AGENCE MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 21 ساحة 
ابو بكر الصديق شقة رقم 8 اكدا9 - 

12292 الر6اط املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
163339

 13 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 EMPLOI GESTION CARRIERE

.AGENCE MAROC
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصا9 الهاتفي
.

عنوان املقر االجأماعي : 21 ساحة 
ابو بكر الصديق شقة رقم 8 اكدا9 - 

12292 الر6اط املغرب .
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 422  : الأون�سي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 EMPLOI GESTION الشركة 
CARRIERE : 600 حصة بقيمة 122 

درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الأون�سي عنوانه)ا) 
 SQUARE ROBINSON, 92332 22

SCEAUX 92332 باريس فرنسا.
 EMPLOI GESTION الشركة 
 RUE DE  11 عنوانه)ا)   CARRIERE
FONTENAY 92340 BOURG-LA-

REINE 92342 باريس فرنسا.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الأون�سي عنوانه)ا) 
 SQUARE ROBINSON, 92332 22

SCEAUX 92332 باريس فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   13 بأاريخ  بالر6اط  الأجارية 

2222 تحت رقم 129512.

959I
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ZHAR AHMED

YATRAVDIV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZHAR AHMED

 N 31 LOT BELAIRE RESIDENCE

 AL MANAL 1 APPT 18 3EME

 ETAGE BENSOUDA ، 30030،

FES MAROC

YATRAVDIV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار توالد 

بوعبيد الساقية توالد الطيب فاس - 

32223 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

73839

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   26

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.YATRAVDIV

بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء بالأقسيط - مقاو9 في ارشغا9 

املخألفة.

عنوان املقر االجأماعي : دوار توالد 

بوعبيد الساقية توالد الطيب فاس - 

32223 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 822  : التسولي  حميد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 : التسولي  ياسين  محمد  السيد 

222 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  التسولي  السيد حميد 
بنسودة  الزيأون  جنة  تجزئة   282

32232 فاس املغرب.
التسولي  ياسين  محمد  السيد 
جنة  تجزئة   282 رقم  عنوانه)ا) 
فاس   32232 بنسودة  الزيأون 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  التسولي  السيد حميد 
بنسودة  الزيأون  جنة  تجزئة   282

32232 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4922/2222.

962I

comptasultlta sarl

طوب سكن بوعمري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptasultlta sarl
 AGENCE DEROUA OULAD

 ZIANE BOITE N° 47 DEROUA ،
26222، الدروة املغرب

طوب سكن بوعمري شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

ماجوريل مدخل رقم 1 مكأب رقم 
4 الطابق 1 الدروة - 26222 الدروة 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
17133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
طوب   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

سكن بوعمري.
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
مكأب رقم   1 ماجوريل مدخل رقم 
26222 الدروة   - 1 الدروة  4 الطابق 

املغرب .
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : السيد البوعمري محمد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد البوعمري محمد عنوانه)ا) 
الداخلة   37 رقم   1 النهضة  حي 

73222 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد البوعمري محمد عنوانه)ا) 
الداخلة   37 رقم   1 النهضة  حي 

73222 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   27 االبأدائية ببرشيد بأاريخ 

2222 تحت رقم 1218.
961I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

 ESPACE CACTUS ART
DECORATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 
الكريم الخطابي،عمارة مركز تعما9 
جليز، الطابق الثالث، مكأب رقم 21 

، 42222، مراكش املغرب
 ESPACE CACTUS ART

DECORATION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجأماعي امللك 

املسمى »عياد»، دائرة الويدان، 

جماعة ٲوالد حسون دوار الحمينات 

- 42222 مراكش املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

112891

 بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم تغيير   2222 شتنبر   28 املؤرخ في 

 ESPACE« من  الشركة  تسمية 

 «CACTUS ART DECORATION

 ESPACE SERVICES« إلى 

. «RENOVATION

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   13 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142319.

962I

FLASH ECONOMIE

E-Jade 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 E-Jade شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 1 

الطابق 1 حي فردوس مسيرة 1 - 

12222 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

137461

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
.E-Jade : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها
الأجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإللكترونية.
 1 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 -  1 مسيرة  فردوس  حي   1 الطابق 

12222 تمارة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : السيد الجغيدري رياض 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الجغيدري رياض عنوانه)ا) 
3 مجموع  - سكأور   35 العنوان رقم 
تمارة   12222 مطاع  والد  الرياض 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الجغيدري رياض عنوانه)ا) 
3 مجموع  - سكأور   35 العنوان رقم 
تمارة   12222 مطاع  والد  الرياض 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   13 بأاريخ  بأمارة  االبأدائية 

2222 تحت رقم 2226.
963I

AMOURI CONSULTING

INDEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
INDEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
لبابة شارع بيروت القطعة رقم 4 
الزهور 1 - 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

74141

 26 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.INDEST

غرض الشركة بإيجاز : املعلوميات 

) بيع املعدات اإللكترونية),بيع تجهزة 

املراقبة و الحماية,مسأورد السلع.

.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 4 رقم  القطعة  بيروت  شارع  لبابة 

الزهور 1 - 32222 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

42 حصة   : السيد العطار محمد 

بقيمة 4.222 درهم للحصة .

السيد املريبطي محمد : 42 حصة 

بقيمة 4.222 درهم للحصة .

حصة   22  : السيدة العطار ملياء 

بقيمة 2.222 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  العطار  السيد 
زنقة بلغراد الزهور   22 شارع بيروت 

1 32222 فاس املغرب.

السيد املريبطي محمد عنوانه)ا) 
شارع الوحدة   15 رقم   1 زنقة الأين 

النرجس ب 32222 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  ملياء  العطار  السيدة 
ب  النرجس   15 رقم   1 الأين  زنقة 

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  العطار  السيد 
زنقة بلغراد الزهور   22 شارع بيروت 

1 32222 فاس املغرب.

السيد املريبطي محمد عنوانه)ا) 
شارع الوحدة   15 رقم   1 زنقة الأين 

النرجس ب 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   12 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4173.
964I

RIAD CONSULTANT

 ALHANDASA METAL شركة
SARL -AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

 ALHANDASA METAL شركة
SARL -AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي موطن 

بعمارة 59 مكأب 21 شارع تامسنا 
الوفاق خريبكة 25222 خريبكة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
7825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   19
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 
.ALHANDASA METAL SARL -AU

غرض الشركة بإيجاز : -اعما9 او 
انشاءات مأنوعة.

موطن   : االجأماعي  املقر  عنوان 
تامسنا  شارع   21 مكأب   59 بعمارة 
خريبكة   25222 خريبكة  الوفاق 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 
درهم، مقسم كالأالي:

السيد سماك زين الدين : 1.222 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سماك زين الدين عنوانه)ا) 
 25222 733 حي الفوسفاط بولنوار 

خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سماك زين الدين عنوانه)ا) 
 25222 733 حي الفوسفاط بولنوار 

خريبكة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
27 شتنبر  االبأدائية بخريبكة بأاريخ 

2222 تحت رقم 454.
965I

Fiducia Agency Khouribga

WOOD SHIPS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fiducia Agency Khouribga
42 شارع موالي يوسف شقة 66 ، 

25222، خريبكة املغرب
WOOD SHIPS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 469 
شقة 2 الطابق ارو9 حي السالم - 

82222 طانطان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

7121
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.WOOD SHIPS
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بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السفن الخشبية
بيع الخشب.

عنوان املقر االجأماعي : رقم 469 
 - السالم  حي  ارو9  الطابق   2 شقة 

82222 طانطان املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
 522  : مصطفى  مريد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : عبدالقادر  مريد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مصطفى  مريد  السيد 
طانطان   82222 حي السالم الوطية 

املغرب.
السيد مريد عبدالقادر عنوانه)ا) 
حي الوازيس الوطية 82222 طانطان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مصطفى  مريد  السيد 
طانطان   82222 حي السالم الوطية 

املغرب
السيد مريد عبدالقادر عنوانه)ا) 
حي الوازيس الوطية 82222 طانطان 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بطانطان بأاريخ 26 تكأو6ر 

2222 تحت رقم 396.
966I

IDEAL PROJECT

IDEAL PROJECT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

IDEAL PROJECT
13 زنقة تحمد املجاطي اقامة 
االلب الطابق 1 شقة رقم 8 

معاريف الدارالبيضاء، 22122، 
الدارالبيضاء املغرب

IDEAL PROJECT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 13 زنقة 
تحمد املجاطي اقامة االلب الطابق 
1 شقة رقم 8 معاريف - 22222 

الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.432495

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 شتنبر   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) سعيد الناصري 
تصل  من  اجأماعية  حصة   522
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.222
شتنبر   16 عبد الواحد شوقي بأاريخ 

.2222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 23 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842121.

967I

FIBEN

NOVA TERASSES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

FIBEN
 BD Riad FB 14 Hay El Massira
 Etg 01 Appt 01 Mohammedia

 ، 28830، MOHAMMEDIA
MAROC

 NOVA TERASSES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجأماعي 224 

تجزئة الحرية 1 الطابق 3 الشقة 
رقم 9 العالية املحمدية - 22822 

املحمدية املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
27969

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تم   2222 يونيو   27 في  املؤرخ 
 NOVA« من  الشركة  تسمية  تغيير 
إلى   «TERASSES SARL AU

. «ESPADON PECHE SARL«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائية 

يوليوز 2222 تحت رقم 1456.
968I

FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

DOCTOSHOP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

FIDUCIAL AUDIT D›ORIENT
 angle BOULEVARD

 MOURABITINE ET RUE ZIANI
 IMM BARHDADI 4EME ETG
NR19، 63050، وجدة املغرب
DOCTOSHOP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : تقاطع 
شارع املرابطين وزنقة الزياني عمارة 
 mag 19 بغدادي الطابق 4 الشقة
 n 1 sahb el khil bloc c imm15

oujda 60000 وجدة املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.34277

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تقرر   2222 تكأو6ر   11 في  املؤرخ 
ذات  شركة   DOCTOSHOP حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رتسمالها 12.222 درهم 
تقاطع  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 
شارع املرابطين وزنقة الزياني عمارة 
 mag  19 الشقة   4 بغدادي الطابق 
 n 1 sahb el khil bloc c imm15
وجدة املغرب نتيجة   oujda 60000

لنقص املوارد املالية .
و عين:

السيد)ة) محمد مداح و عنوانه)ا) 
 27 حي بدر شارع املدينة املنورة رقم 
)ة)  املغرب كمصفي   AHFIR  63252

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
وفي تقاطع   2222 تكأو6ر   11 بأاريخ 
شارع املرابطين وزنقة الزياني عمارة 
 mag  19 الشقة   4 بغدادي الطابق 

 n 1 sahb el khil bloc c imm15
oujda 60000 وجدة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   22 بأاريخ  بوجدة  الأجارية 

2221 تحت رقم 428.

969I

OMANAA
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي : شارع 
موالي يوسف رقم 2 - 92222 

طنجة املغرب.
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.4725
بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
 11 و   2222 يونيو   22 في  املؤرخ 
تم اتخاذ القرارات   2222 تغسطس 

الأالية: 
قرار رقم 1: 

عملية  على  واملوافقة  املصادقة 
تفويت في إطار اهابة 1522 حصة من 
طرف السيدة بوغيثة رختها السيدة 

بو نادية.
قرار رقم 2: 

وتحيين  تعديل  على  املصادقة 
النظام ارسا�سي .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   22 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 
رقم  تحت   2222 سبأمبر   9 و 

255821 و 257554.

972I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

YFNI
شركة الأضامن

رفع رتسما9 الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريأانيا صندوق البريد 
2629 ، 42222، مراكش املغرب

YFNI شركة الأضامن
وعنوان مقرها اإلجأماعي كاري ادن 
شقة ب 52 الطابق الخامس مكأب 
رقم 6 شارع محمد الخامس كليز - 

42222 مراكش املغرب.
رفع رتسما9 الشركة
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رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.92289

العام  الجمع  بمقأ�سى 

غشت   15 في  املؤرخ  اإلسأثنائي 

الشركة  رتسما9  رفع  تم   2222

درهم»   692.222,22« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم»   12.222,22« من  تي 

طريق  عن  درهم»   722.222,22«

الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء   :

املحددة املقدار و املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   13 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142344.

971I

fiduciaire amaali sarl ائأمانية امعلي ش.م.م

VID TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 fiduciaire ائأمانية امعلي ش.م.م

amaali sarl

رقم 31 الطابق االو9 شارع االمام 

البخاري ايراك بواركان اكادير ، 

82242، اكادير املغرب

VID TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 A وعنوان مقرها اإلجأماعي بلوك

رقم 129 الحي الصناعي ايت ملو9 

انزكان - 82222 اكادير املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.17831

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تم تعيين   2222 يناير   15 املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) ولعين 

لحسن كمسير وحيد

تبعا لقبو9 اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   26 بأاريخ  بانزكان  االبأدائية 

2222 تحت رقم 412.

972I

AMOURI CONSULTING

 LARAKI FRERES ET
ASSOCIES S.A.R.L A.U

إعالن مأعدد القرارات

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
 LARAKI FRERES ET ASSOCIES

S.A.R.L A.U »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: رقم 18 
شارع فرنسا مونفلوري 2 - 32222 

فاس املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.61641

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
2222 تم اتخاذ  22 غشت  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

إقرار الأحرير الكلي لرتس املا9
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الرفع من رتس املا9
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تغيير الغرض اإلجأماعي
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام ارسا�سي
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
ارسا�سي  بالنظام  العمل  و  تفعيل 

املحين
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

إقرار الأحرير الكلي لرتس املا9
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الرفع من رتس املا9
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تغيير الغرض اإلجأماعي
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام ارسا�سي
بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
ارسا�سي  بالنظام  العمل  و  تفعيل 

املحين.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 3558.

973I

الفيديسا

 LA GRANDE PHARMACIE
EL MASSIRA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الفيديسا
722 عمارة اشأوكية الطابق الأاني 
رقم الشقة 6 املسيرة 1 حرف ب 
مراكش ، 42142، مراكش املغرب
 LA GRANDE PHARMACIE EL
MASSIRA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 2 

الحي االداري - شيشاوة - - 41222 
شيشياوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
2229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 غشت   15
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 LA  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 GRANDE PHARMACIE EL

.MASSIRA
غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

 2 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 41222  -  - شيشاوة   - الحي االداري 

شيشياوة املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رتسما9 الشركة: 1.844.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 : ادهيدة  الدين  نور  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   18.442

للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ادهيدة  الدين  نور  السيد 

عنوانه)ا) 72 ، تبواب مراكش الشطر 

6 -مراكش- 42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

ادهيدة  الدين  نور  السيد 

عنوانه)ا) 72 ، تبواب مراكش الشطر 

6 -مراكش- 42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بأاريخ  بامنأانوت  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 635/2222.

974I

MED HILLS PROPERTIES

ميد هيلزبروبرتيز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MED HILLS PROPERTIES

امللك املسمى » منير»، رقم 24 ، 

الطابق ارو9 مكأب رقم 3 كامب 

الغو9 كيليز مراكش. امللك املسمى » 

منير»، رقم 24 ، الطابق ارو9 مكأب 
رقم 3 كامب الغو9 كيليز مراكش.، 

42222، مراكش املغرب

ميد هيلز6رو6رتيز شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي امللك 

املسمى » منير»، رقم 24 ، الطابق 
ارو9 مكأب رقم 3 كامب الغو9 

كيليز مراكش. مراكش 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

129377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   26

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

ميد   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

هيلز6رو6رتيز.

منعش   -  : غرض الشركة بإيجاز 

عقاري

- تشغا9 البناء 

- االسأيراد والأصدير.

امللك   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الطابق   ،  24 رقم  منير»،   « املسمى 

ارو9 مكأب رقم 3 كامب الغو9 كيليز 

مراكش   42222 مراكش  مراكش. 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

موالي  علوي  اسماعيلي  السيد 

لكبير : 722 حصة بقيمة 122 درهم 

للحصة .

 322  : السيد عبد الرحيم العالم 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

موالي  علوي  اسماعيلي  السيد 

 42222 مراكش  عنوانه)ا)  لكبير 

مراكش املغرب.

العالم  الرحيم  عبد  السيد 

مراكش   42222 مراكش  عنوانه)ا) 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

موالي  علوي  اسماعيلي  السيد 

 42222 مراكش  عنوانه)ا)  لكبير 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   32 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 139926.

975I

مسأأمنة القصبة كونطا

 SOCIETE BRAHIM HICHAM
SPEED

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مسأأمنة القصبة كونطا
الحي االداري الشقة رقم ٣ قصبة 
تادلةالحي االداري الشقة رقم ٣ 
قصبة تادلة الحي االداري الشقة 
رقم ٣ قصبةالحي االداري الشقة 

رقم ٣ قصبة تادلة، 23522، قصبة 
تادلة املغرب

 SOCIETE BRAHIM HICHAM
SPEED شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي الضحى 
تجزئة تنسريفة رقم 43 قصبة تادلة 

- 23352 قصبة تادلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

2257
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 SOCIETE BRAHIM HICHAM

.SPEED
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 43 رقم  تنسريفة  تجزئة  الضحى 
قصبة تادلة   23352  - قصبة تادلة 

املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رتسما9  مبلغ 

522.222,22 درهم، مقسم كالأالي:
 522  : اولعفو  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد هشام املكاوي : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املكاوي  هشام  السيد 

تادلة  قصبة   23352 تادلة  قصبة 

املغرب.

السيد ابراهيم اولعفو عنوانه)ا) 

تادلة  قصبة   23352 تادلة  قصبة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الصالحي يوسف عنوانه)ا) 

تادلة  قصبة   23352 تادلة  قصبة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  تادلة  بقصبة  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 134.

976I

االتقان للحسابات

LOGIS–AGGLO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

االتقان للحسابات

142 شارع مراكش الطابق الثاني 

رقم 5 ، 62222، الناظور املغرب

LOGIS–AGGLO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي طريق 

الحسيمة قبالة صوناصيد سلوان 

الناضور - 62722 الناضور املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.5617

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 شتنبر   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الطيب  )ة)  السيد  تفويت 

حصة   2.852 اإلدري�سي  البوزكري 

حصة   2.852 تصل  من  اجأماعية 
الحسن البوزكري  )ة)  لفائدة السيد 

اإلدري�سي بأاريخ 29 شتنبر 2222.

حسين  )ة)  السيد  تفويت 

حصة   2.852 اإلدري�سي  البوزكري 

حصة   2.852 تصل  من  اجأماعية 

الحسن البوزكري  )ة)  لفائدة السيد 

اإلدري�سي بأاريخ 29 شتنبر 2222.

ادريس  )ة)  السيد  تفويت 

حصة   2.852 اإلدري�سي  البوزكري 

حصة   2.852 تصل  من  اجأماعية 

الحسن البوزكري  )ة)  لفائدة السيد 

اإلدري�سي بأاريخ 29 شتنبر 2222.

سعيد  )ة)  السيد  تفويت 

حصة   2.852 اإلدري�سي  البوزكري 

حصة   2.852 تصل  من  اجأماعية 

الحسن البوزكري  )ة)  لفائدة السيد 

اإلدري�سي بأاريخ 29 شتنبر 2222.

توفيق  )ة)  السيد  تفويت 

حصة   2.852 اإلدري�سي  البوزكري 

حصة   2.852 تصل  من  اجأماعية 

الحسن البوزكري  )ة)  لفائدة السيد 

اإلدري�سي بأاريخ 29 شتنبر 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 11 بأاريخ  بالناضور  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 4535.

977I

AMJ MANAGEMENT

 QUICK RECRUTEMENT

S.A.R.L
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT

زنقة االردن اقامة يامنة 2 الطابق 

االو9 رقم 32 طنجة ، 92222، 

طنجة املغرب

 QUICK RECRUTEMENT S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

موالي اسماعيل اقامة فولو6يليس 

بلوك C الطابق 1 رقم -53طنجة - 

92222 طنجة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

131257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 QUICK : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

. RECRUTEMENT S.A.R.L

مكأب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التشغيل .

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

فولو6يليس  اقامة  اسماعيل  موالي 

 - -53طنجة  رقم   1 الطابق   C بلوك 

92222 طنجة املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:  رتسما9  مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 122  : غلو�سي  هاجر  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة هاجر غلو�سي عنوانه)ا) 

 12222 تمارة   44 تجزئة الوفاق رقم 

يعقوب املنصور الر6اط املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة هاجر غلو�سي عنوانه)ا) 

 12222 تمارة   44 تجزئة الوفاق رقم 

يعقوب املنصور الر6اط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   13 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258271.

978I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

 FUTURE MINDS ACADEMY
PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

399 الطابق 2 مكأب 5 تجزئة جنة 

الزيأون 1 بنسودة فاس ، 32222، 

فاس املغرب

 FUTURE MINDS ACADEMY

PRIVE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الشقة
 رقم 196 تجزئة جنة الزيأون 

بنسودة فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

74143

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 تكأو6ر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 FUTURE MINDS ACADEMY

.PRIVE

روضة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تطفا9.

الشقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
رقم 196 تجزئة جنة الزيأون بنسودة 

فاس - 32222 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : ارحايماني  منى  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة منى ارحايماني عنوانه)ا) 
رقم 277 تجزئة جنة الزيأون بنسودة 

فاس 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة منى ارحايماني عنوانه)ا) 
رقم 277 تجزئة جنة الزيأون بنسودة 

فاس 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   12 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4176.

979I

PEGASUS PHARMA SARL AU

 PEGASUS PHARMA

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما9 الشركة

PEGASUS PHARMA SARL AU

 COMPLEXE LA BAIE

 PANORAMIQUE BLOC 2,

 1ER ETAGE APPT 8 ، 90000،

TANGER MAROC

 PEGASUS PHARMA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مركب 

الخليج البانورامي بلوك 2 الطابق 

ارو9 شقة رقم 8 - 92222 طنجة 

املغرب.
رفع رتسما9 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.65427

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تم   2222 شتنبر   19 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 

من  تي  درهم»   2.922.222«

»2.122.222 درهم» إلى »5.222.222 

تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية تو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   27 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258122.

982I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

YFNI 
إعالن مأعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريأانيا صندوق البريد 

2629 ، 42222، مراكش املغرب

 YFNI »شركة الأضامن»

وعنوان مقرها االجأماعي: 55 شارع 

محمد الخامس عمارة جكار شقة 33 

كليز - 42222 مراكش املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.92289

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

املؤرخ في 28 يونيو 2221

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

بيع جميع الحصص االجأماعية )17 

التي يمألكها السيد الحسين  حصة) 

شركة  لفائدة  السو�سي  اوريك 

.(YFNIN BEARS (SARL AU

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر االجأماعي الحالي للشركة 

شارع محمد الخامس عمارة   55 من 

كليز مراكش الى كاري   33 جكار شقة 

الخامس  الطابق   52 ب  شقة  ادن 

شارع محمد الخامس   6 مكأب رقم 

كيليز- مراكش

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على تعديل املواد 4, 6 , 7 و 

تحديث النظام االسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   13 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142343.

981I
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LES COLLINES DE MALABATA

 LES COLLINES DE

MALABATA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LES COLLINES DE MALABATA
رقم 24 الطابق االر�سي املكأب 

رقم 2 ثكنة الغو9 جليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

 LES COLLINES DE MALABATA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مراكش - 

42222 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري -.

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 تكأو6ر   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 LAMALIF )ة)  السيد  تفويت 

HOLDING 1.222 حصة اجأماعية 

حصة لفائدة السيد   122 من تصل 

 MED HILLS PROPERTIES )ة) 

بأاريخ 23 تكأو6ر 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

تكأو6ر   13 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 12826.

982I

Outougane

سراتيل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Outougane

 Dr ait massaoud ait ouallal

zagora ، 47900، Zagora Maroc

سراتيل شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي طريق 

الصويرة عمارة رقم 8 شقة رقم 9 

الحبوس مسيرة 1 مراكش - 42222 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.8287

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 شتنبر   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بهي  حسين  )ة)  السيد  تفويت 
374 حصة اجأماعية من تصل 374 
بهي  سمير  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

بأاريخ 19 شتنبر 2222.
 63 بهي  سناء  )ة)  السيد  تفويت 
حصة اجأماعية من تصل 63 حصة 
لفائدة السيد )ة) سمير بهي بأاريخ 19 

شتنبر 2222.
 63 بهي  مريم  )ة)  السيد  تفويت 
حصة اجأماعية من تصل 63 حصة 
لفائدة السيد )ة) سمير بهي بأاريخ 19 

شتنبر 2222.
حليمة شفيرة  )ة)  تفويت السيد 
 63 تصل  من  اجأماعية  حصة   63
بهي  سمير  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

بأاريخ 19 شتنبر 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
تكأو6ر   14 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 142373.
983I

 CAPITAL TRUST
HARMONIE

صندوق مشترك للأوظيف
رتسمالها : 1.222.222 درهم

عنوان مقرها : 52، شارع الراشدي 
تعديل نظام الأدبير 

إدارة  مجلس  مداوالت  بموجب 
 CAPITAL TRUST الأدبير  مؤسسة 
يوليو    21 في  املنعقد   GESTION

2222 تقرر :
- سياسة الأوظيف.

- تعديل نظام الأدبير.
- تم اعأماد نظام الأدبير من طرف 
الرساميل  لسوق  املغر6ية  الهيأة 
 2222 شتنبر   23 بأاريخ   «AMMC«

 .GP22145 تحت رقم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ البيضاء  بالدار   الأجارية 
رقم  تحت   2222 تكأو6ر   12  

.841217
عن املسأخلص والبيانات

984I

االتقان للحسابات

MEDA-AGGLO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

االتقان للحسابات

142 شارع مراكش الطابق الثاني 

رقم 5 ، 62222، الناظور املغرب

MEDA-AGGLO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطريق 

الرئيسية رقم 2 اوالد محند جماعة 

بني وكيل - 62552 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.8743

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 شتنبر   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الحسن  )ة)  السيد  تفويت 

حصة   725 االدري�سي  البوزكري 

حصة   2.922 تصل  من  اجأماعية 
لفائدة السيد )ة) الحسين البوزكري 

االدري�سي بأاريخ 29 شتنبر 2222.

الحسن  )ة)  السيد  تفويت 

حصة   725 االدري�سي  البوزكري 

حصة   2.922 تصل  من  اجأماعية 
الطيب البوزكري  )ة)  لفائدة السيد 

االدري�سي بأاريخ 29 شتنبر 2222.

الحسن  )ة)  السيد  تفويت 

حصة   725 االدري�سي  البوزكري 

حصة   2.922 تصل  من  اجأماعية 
البوزكري  ادريس  )ة)  لفائدة السيد 

االدري�سي بأاريخ 29 شتنبر 2222.

الحسن  )ة)  السيد  تفويت 

حصة   725 االدري�سي  البوزكري 

حصة   2.922 تصل  من  اجأماعية 
البوزكري  سعيد  )ة)  السيد  لفائدة 

االدري�سي بأاريخ 29 شتنبر 2222.
تفويت السيد )ة) محمد البوزكري 

حصة اجأماعية من   425 االدري�سي 

تصل 2.852 حصة لفائدة السيد )ة) 

بأاريخ  االدري�سي  البوزكري  الحسين 

29 شتنبر 2222.

تفويت السيد )ة) محمد البوزكري 
حصة اجأماعية من   425 االدري�سي 
تصل 2.852 حصة لفائدة السيد )ة) 
الطيب البوزكري االدري�سي بأاريخ 29 

شتنبر 2222.
تفويت السيد )ة) محمد البوزكري 
حصة اجأماعية من   425 االدري�سي 
تصل 2.852 حصة لفائدة السيد )ة) 
ادريس البوزكري االدري�سي بأاريخ 29 

شتنبر 2222.
تفويت السيد )ة) محمد البوزكري 
حصة اجأماعية من   425 االدري�سي 
تصل 2.852 حصة لفائدة السيد )ة) 
سعيد البوزكري االدري�سي بأاريخ 29 

شتنبر 2222.
تفويت السيد )ة) محمد البوزكري 
اجأماعية  حصة   1.152 االدري�سي 
من تصل 2.852 حصة لفائدة السيد 
)ة) توفيق البوزكري االدري�سي بأاريخ 

29 شتنبر 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 11 بأاريخ  بالناضور  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 4536.
985I

مكأب الحسابات ح 9

OMRANE EL KARAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكأب الحسابات ح 9
22 شارع الداخلة الطابق االو9 قرية 
الجماعة ، 22432، الدار البيضاء 

املغرب
OMRANE EL KARAM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 61 محج 

اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االو9 - 
22222 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
557811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. OMRANE EL KARAM

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجزئة  و  العامة  االشغا9  و  عقاري 

االرا�سي.

61 محج   : عنوان املقر االجأماعي 

اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االو9 - 

22222 البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بوشعيب  حميدهللا  السيد 

برشيد   26122 برشيد  عنوانه)ا) 

املغرب.

مصطفى  حميدهللا  السيد 

برشيد   26122 برشيد  عنوانه)ا) 

املغرب.

السيد حميدهللا جياللي عنوانه)ا) 

سطات 26222 سطات املغرب.

السيد حميدهللا سعيد عنوانه)ا) 

برشيد 26122 برشيد املغرب.

السيد حميدهللا حسن عنوانه)ا) 

البيضاء 22153 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بوشعيب  حميدهللا  السيد 

برشيد   26122 برشيد  عنوانه)ا) 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842512 .

986I

FLASH ECONOMIE

AHDH TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

AHDH TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة 22 

بلوك ب 2 عمارة تيفاوين - 82222 

اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

52539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 غشت   22

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 AHDH : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع على حساب الغير.

 22 : شقة  عنوان املقر االجأماعي 

 82222  - عمارة تيفاوين   2 بلوك ب 

اكادير املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : السيد بندريويش رشيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بندريويش رشيد عنوانه)ا) 

حي تالبرجت   22 زنقة تمكروت رقم 

82222 اكادير املغرب .

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بندريويش رشيد عنوانه)ا) 

حي تالبرجت   22 زنقة تمكروت رقم 

82222 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

2222 تحت رقم 3231.

987I

INFOPLUME

CREATIVE PRESSING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رتسما9 الشركة

INFOPLUME

149 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 92222، طنجة 

املغرب

CREATIVE PRESSING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

مالك رقم 11 ، زنقة غاندي، 

املستشفى االسباني طنجة 92222 

طنجة املغرب.

رفع رتسما9 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.86135

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

رفع  تم   2222 شتنبر   23 في  املؤرخ 

رتسما9 الشركة بمبلغ قدره »12.222 

درهم»   1.192.222« تي من  درهم» 

طريق  عن  درهم»   1.222.222« إلى 

الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء   :

املحددة املقدار و املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   13 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258278-11384.

988I

STE D’INDICATION FISCAL H-D

SOUKNA NORD SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

STE D›INDICATION FISCAL H-D

29، زنقة االنطاكي مكأب رقم 6 

طنجة ، 92222، طنجة املغرب

SOUKNA NORD SARL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

طارق بن زياد زنقة 71 رقم 9 الطبق 

2 رقم 3 طنجة - 92222 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.92261

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 

تمت   2222 تكأو6ر   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :

املودني  عمر  )ة)  السيد  تفويت 

تصل  من  اجأماعية  حصة   333

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.222

 24 بأاريخ  بوعياد  سفيان  محمد 

تكأو6ر 2222.

املودني  عمر  )ة)  السيد  تفويت 

تصل  من  اجأماعية  حصة   333

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.222

 24 بأاريخ  البوزضو�سي  مصطفى 

تكأو6ر 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

تكأو6ر   13 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258293.

989I
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مكأب الحسابات ح 9

ZIV IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكأب الحسابات ح 9

22 شارع الداخلة الطابق االو9 قرية 

الجماعة ، 22432، الدار البيضاء 

املغرب

ZIV IMMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 61 محج 

اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االو9 - 

22222 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 ZIV  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. IMMO

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري .

61 محج   : عنوان املقر االجأماعي 

اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االو9 - 

22222 البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جما9  العزيزي  السيد 

سطات 26222 سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  جما9  العزيزي  السيد 
سطات 26222 سطات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 842514 .

992I

مكأب الحسابات ح 9

IMO METAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكأب الحسابات ح 9
22 شارع الداخلة الطابق االو9 قرية 
الجماعة ، 22432، الدار البيضاء 

املغرب
IMO METAL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 61 محج 

اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االو9 - 
22222 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
557829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   26
مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 IMO  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

. METAL
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري .
61 محج   : عنوان املقر االجأماعي 
اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االو9 - 

22222 البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رشيد  الحيط  السيد 
برشيد 26122 برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  رشيد  الحيط  السيد 
برشيد 26122 برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842513 .

991I

INFOPLUME

CHEFCHAOUEN AL ALIMA
إعالن مأعدد القرارات

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 92222، طنجة 
املغرب

 CHEFCHAOUEN AL ALIMA
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجأماعي: املحل 
الأجاري في قاع املدشر شفشاون 

91222 شفشاون املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.1359

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
املؤرخ في 23 تكأو6ر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
محمد  شقور  السيد  تفو6ت  تقرر 
املمثلة  الشركة  في  حصأه  جميع 
درهم   122 بقيمة  حصة   1222 في 
العجوري  السيدة  لفائدة  للحصة 

هدى 
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
اسأقالة السيد شقور محمد  مايلي: 
السيدة  تعين  و  الشركة  تسير  من 
الشريك  و  كمسير  هدى  العجوري 

الوحيد للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

للشريك  موكل  الشركة  تسير  مايلي: 

هدى  العجوري  السيدة  الوحيد 

الوطنية  الأعريف  للبطاقة  الحاملة 

LC162712 رقم

بند رقم 16: الذي ينص على مايلي: 

الوحيد  بارمضاء  مقيدة  الشركة 

السيدة  الوحيد  الشريك  و  للمسير 

للبطاقة  الحاملة  هدى  العجوري 

LC162712 الأعريف الوطنية رقم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بأاريخ  بشفشاون  االبأدائية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 301-111.

992I

مكأب الحسابات ح 9

ESSAKET IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكأب الحسابات ح 9

22 شارع الداخلة الطابق االو9 قرية 

الجماعة ، 22432، الدار البيضاء 

املغرب

ESSAKET IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 61 محج 

اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االو9 - 

22222 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

557825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. ESSAKET IMMOBILIER

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري و االشغا9 العامة.
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61 محج   : عنوان املقر االجأماعي 
اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االو9 - 

22222 البيضاء املغرب.
تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مراد  الساكت  السيد 

برشيد 26122 برشيد املغرب.
عنوانه)ا)  عمر  الساكت  السيد 

برشيد 26122 برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مراد  الساكت  السيد 

برشيد 26122 برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842511 .

993I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE JMA BOIS
إعالن مأعدد القرارات

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE JMA BOIS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: محل 
تجاري الكائن بأجزئة القطب 

 42/S11 الحضري راس املاء رقم
عين الشقف موالي يعقوب فاس - 

36122 موالي يعقوب املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.68365

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ   2222 27 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
في  حصة اجأماعية   522 بيع  قبو9 
ملكية السيد محمد الكساب لفائدة 

السيد عزيز بلخير.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ذات  شركة  إلى  وحيد  شريك  ذات 

املسؤولية املحدودة

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

 : من  االجأماعي  املقر  تحويل  مايلي: 

محل تجاري الكائن بأجزئة القطب 
 S11/42 رقم  املاء  راس  الحضري 

عين الشقف موالي يعقوب فاس الى 

: محل تجاري الكائن بأجزئة القطب 
الحضري راس املاء رقم S11/44 عين 

الشقف موالي يعقوب فاس

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

الكساب  محمد  السيدان  تعيين 

ملدة  للشركة  مسيران  بلخير  عزيز  و 

محمد  السيدان  منح  غيرمحددة 

الكساب و عزيز بلخير جميع السلطات 

الشركة  لتسيير  االخأصاصات  و 

بامضاء مشترك

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 SOCIETE JMA الشركة:  تسمية 

BOIS ش.م.م.ش.و

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
املقر اإلجأماعي للشركة : محل تجاري 
الحضري  القطب  بأجزئة  الكائن 
راس املاء رقم S11/44 عين الشقف 

موالي يعقوب فاس

الذي ينص على   :7  -  6 بند رقم 
مايلي: رتسما9 الشركة 122.222,22 

حصة   1222 على  مقسمة  درهم 

درهم   122 فئة  من  اجأماعية 

مملوكة مناصفة بين السيدان محمد 

الكساب و عزيز بلخير 

على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

الكساب  محمد  السيدان  مايلي: 

للشركة  مسيران  بلخير  عزيز  و 

السيدان  منح  مع  غيرمحددة  ملدة 

بلخير جميع  الكساب و عزيز  محمد 

لتسيير  االخأصاصات  و  السلطات 

الشركة بامضاء مشترك.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   27 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 5364.

994I

FIDUNION-MAROC

AGALY PROMO

إعالن مأعدد القرارات

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

AGALY PROMO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 4، زنقة 

اإلمام مسلم، الوازيس - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.344789

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   2222 12 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على اسأقالة املسير السيد 

شتنبر   32 ابأداءا من  ناصر بوزوبع 

2222

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: إعادة صياغة وإعأماد النظام 

ارسا�سي الجديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

بند رقم .: الذي ينص على مايلي: .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

تكأو6ر 2222 تحت رقم 842874.

995I

ABA GESTION SARLAU

L&M MEDITERRANEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV MED V 3EME ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

L&M MEDITERRANEE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

عبدالكريم بنجلون رقم 42 الطابق 

6 مكاتب تشرف - 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

74169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 غشت   23

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 L&M  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.MEDITERRANEE

إسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير

النقل الوطني والدولي للبضائع

تجارة مأنوعة.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

عبدالكريم بنجلون رقم 42 الطابق 6 

مكاتب تشرف - 32222 فاس املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 522  : السيد نورالدين الحجاوي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   522  : غرد  عزيز  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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الحجاوي  نورالدين  السيد 
زنقة الصفصاف   21 رقم  عنوانه)ا) 

نرجس ب 32222 فاس املغرب.
السيد عزيز غرد عنوانه)ا) فرنسا 

75222 فرنسا فرنسا.
والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحجاوي  نورالدين  السيد 
زنقة الصفصاف   21 رقم  عنوانه)ا) 

نرجس ب 32222 فاس املغرب
السيد عزيز غرد عنوانه)ا) فرنسا 

75222 فرنسا فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   13 بأاريخ  بفاس  الأجارية 

2222 تحت رقم 4229.

996I

ARROUBAIA IMPORT EXPORT

لين بيطون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ARROUBAIA IMPORT EXPORT
 HAY ENNASSR RUE 13 N°4. ،

90000، TANGER MAROC
لين بيطون شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 5 شارع 
يوسف ابن تاشفين طابق 2 شقة 

3 - 92222 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.126715

بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 شتنبر   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
حمزة بن علي  )ة)  تفويت السيد 
ورياغلي 1.222 حصة اجأماعية من 
تصل 1.222 حصة لفائدة السيد )ة) 
 19 العربي الهواري بومسلوت بأاريخ 

شتنبر 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
تكأو6ر   13 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258291.

997I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية 

الحمراء

ICHIAFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 72222، 
العيون املغرب

ICHIAFE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مدينة 25 
مارس بلوك اكس رقم 435 العيون - 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

38925
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
القانون  إعداد  تم   2221 نونبر   23
املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ICHIAFE
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالنسبة لنفسها  من الشركة ، سواء 
تو لألطراف الثالثة في املغرب والخارج:

والأجهيزات  والأخطيط  البناء   -
والديكور والصيانة العامة ؛

نقل البضائع بكافة تنواعها إلى   -
كافة االتجاهات.

- الأجارة العامة؛
املكأبية  املسألزمات  بيع   -

ومنأجات الطباعة واالعالن.
وارثاث  املعدات  و6يع  ارثاث   -  

املكأبي.
- الأمثيل العقاري واملالي والأداو9 

والسمسرة
 - تنظيف وصيانة املباني

الوثائق  وطباعة  تصميم   -
وامللصقات  والالفأات  اإلعالنية 

واللوحات

- إنشاء واسأضافة وإدارة املواقع 

اإللكترونية

 - اإلنأاج السمعي البصري وتحرير 

ارفالم

واملالية  الأجارية  املعامالت   -

تو  املكتشفة  والصناعية  والعقارية 

غير املباشرة ؛

تنواع  جميع  وتصدير  اسأيراد   -

املواد تو املنأجات دون تحديد مرجعي 

؛

الغذائية  املنأجات  و6يع  إنأاج   -

والزراعية والصناعية.

جميع املعامالت   ، وبشكل تعم   -

املنقولة  غير  تو  املنقولة  تو  الأجارية 

التي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر 

تو غير مباشر ، كلًيا تو جزئًيا ، بال�سيء 

تو التي قد تكون لصالحه.

- ارعما9 الخدمية واملأنوعة..

عنوان املقر االجأماعي : مدينة 25 

مارس بلوك اكس رقم 435 العيون - 

72222 العيون املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : ملوذن  الشيعة  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ملوذن  الشيعة  السيد 

مدينة 25 مارس بلوك اكس رقم 435 

العيون 72222 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ملوذن  الشيعة  السيد 

مدينة 25 مارس بلوك اكس رقم 435 

العيون 72222 العيون املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   16 بأاريخ  بالعيون  االبأدائية 

2221 تحت رقم 3477/2221.

998I

LES COLLINES DE NOUINOUICH

 LES COLLINES DE
NOUINOUICH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 LES COLLINES DE
NOUINOUICH

رقم 24 الطابق ارر�سي املكأب رقم 
3 ثكنة الغو9 جليز رقم 24 الطابق 
ارر�سي املكأب رقم 3 ثكنة الغو9 

جليز، 42222، مراكش املغرب
 LES COLLINES DE

NOUINOUICH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مراكش - 
42222 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.127485
بمقأ�سى الجمع العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 تكأو6ر   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 LAMALIF )ة)  السيد  تفويت 
HOLDING 1.222 حصة اجأماعية 
حصة لفائدة السيد   122 من تصل 
 MED HILLS PROPERTIES )ة) 

بأاريخ 23 تكأو6ر 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
تكأو6ر   14 الأجارية بمراكش بأاريخ 

2222 تحت رقم 12866.

999I

ECOGEF

MARWA PALAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ECOGEF
 ROUTE SIDI BOUZID NAJMAT
 AL JANOB I BLOC D APPT 15

 ELJADIDA ROUTE SIDI BOUZID
 NAJMAT AL JANOB I BLOC D
 APPT 15 ELJADIDA، 24000،

ELJADIDA MAROC
 MARWA PALAS
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

اطلس اقامة 45 الطابق 4 رقم 16 

املعاريف الدار البيضاء - 22332 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

555537

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MARWA PALAS

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري/ مقاو9 اشغا9 عامة/ تجارة.
زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 16 رقم   4 الطابق   45 اطلس اقامة 

 22332  - البيضاء  الدار  املعاريف 

الدار البيضاء املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : مهاية  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مهاية  سعيد  السيد 

حي بيرانزران الجديدة   26 بلوك   81

24222 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مهاية  سعيد  السيد 

حي بيرانزران الجديدة   26 بلوك   81

24222 الجديدة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 32281.

1222I

M.K ORIENT SARL

M K ORIENT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

M.K ORIENT SARL

القدس 1 بلوك 7 رقم 38 تازة ، 

35222، تازة املغرب

M K ORIENT SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي القدس 1 

بلوك 7 رقم 38 تازة - 35222 تازة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27

املسؤولية  ذات  لشركة  ارسا�سي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 M K  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.ORIENT SARL

االسأيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

والأصدير

املحادثات

االشغا9 املخألفة و البناء.

القدس   : املقر االجأماعي  عنوان 

1 بلوك 7 رقم 38 تازة - 35222 تازة 

املغرب.

تجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رتسما9 الشركة: 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد الحران كما9 : 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : محمد  منصور  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كما9  الحران  السيد 
تازة   38 رقم   7 بلوك   1 القدس 

35222 تازة املغرب.

السيد بوراص منصور عنوانه)ا) 

دوار كردوسة سيدي ميمون مكناسة 

الغر6ية تازة 35222 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ارسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  كما9  الحران  السيد 
تازة   38 رقم   7 بلوك   1 القدس 

35222 تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تكأو6ر   12 بأاريخ  بأازة  االبأدائية 

2222 تحت رقم 474.

1221I

شركة فيدابكو ش.م.م

 CENTRE ELIZABETH DE

FORMATION PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رتسما9 الشركة

شركة فيدابكو ش.م.م

حي املجد شارع القدس رقم 75 

الطابق الثالت شقة رقم 8 ، 

92282، طنجة املغرب

 CENTRE ELIZABETH DE

FORMATION PRIVE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

الزموري زنقة 51 قطعة رقم 88 حي 

الزموري زنقة 51 قطعة رقم 88 

92222 طنجة املغرب
رفع رتسما9 الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.126759

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�سى 
تم   2222 شتنبر   26 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رتسما9  رفع 
»115.622 درهم» تي من »122.222 
عن  درهم»   215.622« إلى  درهم» 
تو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تكأو6ر   13 بأاريخ  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 258251.

1222I

FIDUNION-MAROC

ASU CAPITAL
إعالن مأعدد القرارات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ASU CAPITAL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 4، زنقة 
اإلمام مسلم، الوازيس - 

 الدار البيضاء املغرب
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.527275

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 
تم اتخاذ   2222 12 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على اسأقالة املسير السيد 
شتنبر   32 ابأداءا من  ناصر بوزوبع 

2222
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: إعادة صياغة وإعأماد النظام 

ارسا�سي الجديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 
بند رقم .: الذي ينص على مايلي: .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ البيضاء  بالدار   الأجارية 
رقم  تحت   2222 تكأو6ر   11  

.842877

1223I
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FIDUNION-MAROC

ALIAT RAHMA
إعالن مأعدد القرارات

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 ALIAT RAHMA

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 4، 

زنقة اإلمام مسلم، الوازيس

 - الدار البيضاء املغرب

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

331759

بمقأ�سى الجمع العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   2222 12 شتنبر  املؤرخ في 

الذي   :1 رقم  قرار  الأالية:  القرارات 

ينص على مايلي:

املسير  اسأقالة  على  املوافقة 

من ابأداءا  بوزوبع  ناصر   السيد 

 32 شتنبر 2222.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي:

النظام  وإعأماد  صياغة  إعادة   

ارسا�سي الجديد للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ارسا�سي الأالية: 

بند رقم : الذي ينص على مايلي:

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  البيضاء  بالدار   الأجارية 

11 تكأو6ر 2222 تحت رقم 842876.

1224I

 AMI AUTOMOTIVE 

INSPECTION

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة

خاص  عقد  شروط  بموجب   

إنشاء  تم   ،14/12/2222 بأاريخ 

ذات  لشركة  ارسا�سي  النظام 

وخصائصها  محدودة،   مسؤولية 

كما يلي :

• االسم :

 AMI AUTOMOTIVE«  

INSPECTION»  ش.م.م.

من  الغرض   : الشركة  غرض   •

الشركة هو القيام بالعمليات الأالية 

في املغرب وفي الخارج:

• الخبرة في السيارات واملركبات.

• االستشارات القانونية والفنية.

• الأحكيم.

• الأكوين.

• االستشارة.

املعامالت  عامة جميع  و6صورة   

والصناعية  والأجارية  املالية 

قد  التي  املنقولة  وغير  واملنقولة 

تكون مرتبطة بغرض الشركة تو من 

املحأمل تن تعزز تطوير الشركة.

99 سنة من يوم القيد في  • املدة 

السجل الأجاري.

 1 تجزئة   679  : الرئي�سي  املقر   •

رياض توالد امطاع تمارة.

• رتس املا9 : تم تحديد رتس املا9 

درهم)   122.222( درهم  تلف  بمائة 

سهم بقيمة مائة   1222 مقسمة إلى 

درهم لكل سهم.

تيوب  عأيق،  منير   : الشركاء   •

لصفر، إسماعيل توالد السيد، عبد 

املهيمن حمزة.

تسير الشركة إلى تجل  التسيير:   •

عأيق  السيد  قبل:  من  مسمى  غير 

منير.

1 يناير  • السنة االجأماعية : من 

إلى 31 ديسمبر من كل عام.

• سجل املحكمة.

• يأم اإليداع القانوني في املحكمة 

االبأدائية بأمارة.

السجل  في  مسجلة  الشركة   •

بأاريخ   137533 الأجاري تحت رقم 

تحت رقم اإليداع   2222 تكأو6ر   22

.D9146

387 P
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املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2222/61
حساب رقم : 5436

الطرف ارو9 :
بطاقة  رقم  اولحيان،  نجيب 
الأعريف الوطنية : A27982، مغربي 

الجنسية.
محمد اولحيان،   : الطرف الثاني 
 : الوطنية  الأعريف  بطاقة  رقم 

A416842، مغربي الجنسية.
ارصل الأجاري : بيع املجوهرات.

سيدي  شارع  الر6اط   : العنوان 
فاتح رقم 133.

رقم السجل الأجاري : 35832.
بمصلحة  الأعرضات  وسأقبل 
الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 
 15 عشر  خمسة  غاية  إلى  بالر6اط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة السجل الأجاري

3 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
مكأب صعو6ات املقاولة

فأح مسطرة الأصفية القضائية

في مواجهة شركة تريانكل روج 

TRIANGLE ROUGE

ملف رقم : 2222/8322/1412

ملف ابأدائي : 2222/8322/54

إشعار
بمقأ�سى القرار رقم 2222/2319 

 2222 تكأو6ر   4 بأاريخ  الصادر 

رقم  املقاولة  صعو6ات  ملف  في 

قضت محكمة   2222/8322/1412

 : بمراكش  الأجارية  االسأئناف 

القضائية  الأصفية  مسطرة  فأح 

في  روج  تريانكل  شركة  مواجهة  في 

بالسجل  املسجلة  م.ق  شخص 

الأجاري لدى املحكمة االبأدائية بني 

مال9 تحت رقم 6971.

وتحديد تاريخ الأوقف عن الدفع 

في املدة املحددة السابقة لهذا الحكم.

وعينت السيد عبد العاطي االزهري 
الرحيم  عبد  والسيد  منأدبا  قاضيا 

اسميح نائبا عنه.
سنديكا  كرام  سعيد  والسيد 
: مجمع االحباس، مركب  والكائن ب 
شارع   ،6 عمارة ا املكأب رقم  كنوز، 

عال9 الفا�سي، مراكش.
الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه، 
املعين  للسنديك  بديونهم  الأصريح 
املبالغ  ضمن قائمة موقعة تأضمن 
وذلك  بالوثائق  مرفقة  املطلو6ة 
نشر  تاريخ  من  شهرين  تجل  داخل 
هذا اإلشعار بالجريدة الرسمية طبقا 
و722   719  ،584 املواد  ملقأضيات 

من مدونة الأجارة.
يمدد هذا ارجل بشهرين بالنسبة 
للدائنين القاطنين خارج اململكة املغر6ية.

رئيس مصلحة كأابة الضبط

72

املحكمة الأجارية بمراكش
مكأب صعو6ات املقاولة

فأح مسطرة التسوية القضائية
 THE في مواجهة شركة دو كوك

COOK في شخص م.ق
ملف رقم : 2222/8322/122

إشعار
 2222/149 رقم  حكم  بمقأ�سى 
 2222 سبأمبر   22 بأاريخ  الصادر 
رقم  املقاولة  صعو6ات  ملف  في 
املحكمة  قضت   2222/8322/122
مسطرة  بفأح  بمراكش  الأجارية 
التسوية القضائية في مواجهة شركة 
شخص  في   THE COOK كوك  دو 
م.ق املسجلة بالسجل الأجاري لدى 
تحت  بمراكش  الأجارية   املحكمة 

رقم 91227.
وتحديد تاريخ الأوقف عن الدفع 

في 18 شهرا السابقة لهذا الحكم.
وعينت السيد عبد الرحيم اسميح 
العاطي  عبد  والسيد  منأدبا  قاضيا 

االزهري نائبا له.

والسيد نور الدين سهير سنديكا 

والكائن : رقم 257 الشقة 9 الطابق 2 

الحي الصناعي سيدي غانم، مراكش.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه، 

املعين  للسنديك  بديونهم  الأصريح 

املبالغ  ضمن قائمة موقعة تأضمن 

وذلك  بالوثائق  مرفقة  املطلو6ة 

نشر  تاريخ  من  شهرين  تجل  داخل 

هذا اإلشعار بالجريدة الرسمية طبقا 

و722   719  ،584 املواد  ملقأضيات 

من مدونة الأجارة.

يمدد هذا ارجل بشهرين بالنسبة 

للدائنين القاطنين خارج اململكة املغر6ية.
رئيس مصلحة كأابة الضبط

73

املحكمة الأجارية بمراكش
مكأب صعو6ات املقاولة

فأح مسطرة االنقاذ

في مواجهة شركة الصناع املبدعون 

LES ARTISANS CREATEURES

ملف رقم : 2222/8315/137

إشعار
بمقأ�سى الحكم رقم 2222/152 

 2222 سبأمبر   22 بأاريخ  الصادر 

رقم  املقاولة  صعو6ات  ملف  في 

املحكمة  قضت   2222/8315/137

مسطرة  بفأح  بمراكش  الأجارية 

الصناع  شركة  مواجهة  في  االنقاذ 

 LES ARTISANS املبدعون 

بالسجل  واملسجلة   CREATEURES

الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 

بمراكش 34237.

وعينت السيد عبد الرحيم اسميح 

العاطي  عبد  والسيد  منأدبا  قاضيا 

االزهري نائبا عنه.

والسيد عبد الغني هبيل سنديكا 

زنقة محمد البقا9 عمارة   : والكائن 

الطابق ارو9،   ،11 املسكون الشقة 

جليز، مراكش.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه، 

املعين  للسنديك  بديونهم  الأصريح 

املبالغ  ضمن قائمة موقعة تأضمن 

وذلك  بالوثائق  مرفقة  املطلو6ة 

نشر  تاريخ  من  شهرين  تجل  داخل 

هذا اإلشعار بالجريدة الرسمية طبقا 

و722   719  ،584 املواد  ملقأضيات 

من مدونة الأجارة.

يمدد هذا ارجل بشهرين بالنسبة 

للدائنين القاطنين خارج اململكة املغر6ية.
رئيس مصلحة كأابة الضبط

74

املحكمة الأجارية بمراكش

تقديم تصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم : 2222/121

حساب : 5113

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

بمراكش  واملسجل   ،2222 فبراير   2

2222، قدم السيد  19 فبراير  بأاريخ 

جميع  الورثة،  ممثل  تنجار  خالد 

 181 ب  الكائن  الأجاري  ارصل 

طريق الكولف سيبع مراكش، واملعد 

لألدوات  تجاري  محل  شكل  على 

الأجاري  بالسجل  واملقيد  والعقاقير 

من   38942 رقم  تحت  بمراكش 

عناصره  بجميع  اإليضاحي  السجل 

حصص في شركة  املادية واملعنوية، 

 COMTOIR METALLURGIQUE

تم تقويم   : GOLF على الشكل الأالي 

الحصة ب 1.349.222 درهم.

فعلى دائن البائع تعاله تن يأقدم 

الأجاري  السجل  قسم  إلى  بأعرضه 

داخل  بمراكش  الأجارية  باملحكمة 

اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبأدئ  تجل 

ارو9 وينأهي في اليوم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن ارو9
عن رئيس كأابة الضبط

64 مكرر

 II. - إعالنات قضائية
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املحكمة الأجارية بمراكش

تقديم تصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم : 2222/122

حساب : 5114

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

2222، واملسجل بمراكش  8 سبأمبر 

بأاريخ 15 سبأمبر 2222، قدم السيد 

املذكور تسفله جميع ارصل الأجاري 

الكائن باملسيرة 2 ت رقم 743 مراكش، 

تخصائي  محل  شكل  على  واملعد 

الأجاري  بالسجل  واملقيد  نظارات 

من   116172 رقم  تحت  بمراكش 

عناصره  بجميع  اإليضاحي  السجل 

شركة  في  حصة  واملعنوية،  املادية 

على   WAHIB OPTIC SARL AU

الشكل الأالي :

للبطاقة  الحامل  وهيب  فيصل 

تم تقويم   ،EE328445 الوطنية رقم 

الحصة ب 222.222 درهم.

تعاله  املذكور  البائع  دائن  فعلى 

تن يأقدم بأعرضه إلى قسم السجل 

الأجاري باملحكمة الأجارية بمراكش 

نشر  تاريخ  من  يبأدئ  تجل  داخل 

اليوم  في  وينأهي  ارو9  اإلعالن 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن ارو9
عن رئيس كأابة الضبط

65 مكرر

املحكمة الأجارية بمراكش

بيع تصل تجاري

ملف بيع رقم : 2222/127

حساب : 5145

تلقأه  رسمي  عقد  بمقأ�سى 

 - فا�سي  حمزاوي  سعاد  ارسأاذة 

 2222 سبأمبر   22 بأاريخ  فهري 

بأاريخ البيضاء  بالدار   مسجل 

اإليداع  سجل   ،2222 سبأمبر   27

تمر   ،2022-0070933-1360

توصيل   :  53294  : االسأخالص 

2222182131116، باعت :

 FARAH شركة فرح املغرب، ش.م

MAGHREB SA، ذات رتسما9 قدره 

والكائن  درهم   2.889.361.222

البيضاء،  بالدار  االجأماعي  مقرها 

امللكي،  الجيش  شارع   ،46 رقم 

واملسجلة بالسجل الأجاري باملحكمة 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  الأجارية 

الحاملة للأعريف املشترك   ،31975

للشركات رقم 221552166222277 

 1231299 رقم  الضريبي  وللأعريف 

تحمد  توفيق  حمد  السيد  يمثلها 

سعد ارحمد العبد هللا.

 KENNEDY شركة  لفائدة 

 HOSPITALITY RESORT SARL

ذات  املسؤولية،  محدودة  شركة 

درهم   122.222 قدره  رتسما9 

بمراكش  االجأماعي  مقرها  والكائن 

موالي  شارع  زاوية  الحرية،  ساحة 

حسن وشارع محمد الخامس إقامة 

البردعي، عمارة ب، شقة 2، واملسجلة 

بالسجل الأجاري ملراكش تحت رقم 

127.719، الحاملة للأعريف املشترك 

للشركات رقم 223296451222226 

 52575181 وللأعريف الضريبي رقم 

يمثلها السيد نبيل سني سليطين.

اململوك  الأجاري  ارصل  مجموع 

ش.م،  املغرب»  »فرح  لشركة 

جون  شارع  بمراكش،  املأواجد 

بالسجل  واملقيد  ليفرناج،  كينيدي 

الأجاري بمراكش تحت رقم 28.553 

فندق  نشاط  ملمارسة  املخصص 

سياحي واسأغال9 مطعم ومقهى وهو  

عبارة عن فرع لشركة »فرح املغرب» 

ش.م ليس له فروع تخرى تو وكاالت.

قدره  ونهائي  إجمالي  بثمن  وذلك 

احتساب  مع  درهما   31.242.997

مبلغ الضريبة على القيمة املضافة.

تسجل  الأعرضات  جميع  فإن 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  بمكأب 

بمراكش  الأجاري  السجل  مكأب 

للنشرة  املوالي  يوما   15 تجل  داخل 

الثانية.

الشركة  دائني  فعلى  و6ذلك 

يأقدموا  تن  تعاله  املذكورة  البائعة 

الأجاري  السجل  إلى  بأعرضاتهم 

داخل  بمراكش  الأجارية  باملحكمة 

تجل تقصاه خمسة عشرة )15) يوما 

بعد النشر الثاني.

اإلعالن ارو9

66 مكرر

املحكمة الأجارية بمراكش

بيع تصل تجاري

ملف رقم : 2222/125

حساب : 5142

في مؤرخ  عدلي  عقد   بمقأ�سى 

2222 ومسجل بمراكش  24 سبأمبر 

باعت   ،2222 سبأمبر   24 بأاريخ 

السيدة عائشة بن العاد9 عن نفسها 

ونيابة عن توالدها القاصرين الحاملة 

 EE128539 الوطنية  للبطاقة 

 39 رقم  الكلية  بأجزئة  والساكنة 

شارع ارمير موالي عبد هللا مراكش 

شاكر  الغني  عبد  السيدة  لفائدة 

 E415924 الحاملة للبطاقة الوطنية

الكائنين  الأجاريين  ارصلين  جميع 

 1 بزنقة الكائنة بدرب بوشوكة رقم 

حمان  ب  و  مراكش  املعاش  عرصة 

 128 رقم  املعاش  عرصة  الفطواكي 

مراكش، واملسجل بالسجل الأجاري 

بجميع عناصره   137784 تحت رقم 

 622.222 بمبلغ  واملعنوية  املادية 

درهم.

تعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بأعرضاتهم  يأقدموا  تن 

الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 

بمراكش داخل تجل يبأدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينأهي  ارو9  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن ارو9
عن رئيس كأابة الضبط

67 مكرر

املحكمة الأجارية بمراكش
بيع تصل تجاري

ملف رقم : 2222/128

حساب : 5152

في مؤرخ  رسمي  عقد   بمقأ�سى 

بمراكش  مسجل   2219 تكأو6ر   22

بأاريخ 29 تكأو6ر 2219، وهب السيد 

لبطاقة  الحامل  بوصليح  الحسين 

 E276188 رقم  الوطنية  الأعريف 

 1175 رقم  الجديد  بدوار  سكناه 

سيدي يوسف بن علي مراكش.

الحسنية  السيدة  لزوجأه 

الأعريف  لبطاقة  الحاملة  الجار�سي 

سكناها   E485414 رقم  الوطنية 

سيدي   1175 رقم  الجديد  بدوار 

يوسف بن علي مراكش.

بمراكش  الكائن  الأجاري  ارصل 

سيدي   235 رقم  الساقية  شارع 

املواد  بيع   : لـ  املعد  يوسف بن علي 

الغدائية بالأقسيط املقيد بالسجل 

 72888 الأجاري بمراكش تحت رقم 

بجميع  اإليضاحي  السجل  من 

عناصره املادية واملعنوية قوم بثمن 

قدره 222.222 درهم.

تعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بأعرضاتهم  يأقدموا  تن 

الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 

بمراكش داخل تجل يبأدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينأهي  ارو9  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن ارو9

عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

68 مكرر

املحكمة الأجارية بمراكش

هبة تصل تجاري

ملف رقم : 2222/123

حساب : 5122

في  مؤرخ  موثق  عقد   بمقأ�سى 

السيد  وهب   ،2222 تغسطس   22

بمراكش،  الساكن  جما9 سقراطي، 

الحامل  339 تجزئة االزدهار امأداد، 

رقم الوطنية  الأعريف  لبطاقة 
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عبد  السيد  لفائدة   ،E335335  
املهيمن سقراطي، الساكن بمراكش، 
الحامل  339 تجزئة االزدهار امأداد، 
رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 
الأجاري  ارصل  جميع   E829599
املحمدي،  الحي  بمراكش،  الكائن 
املقيد   ،5 رقم  املحل  عليلي،  تجزئة 
املحكمة  لدى  الأجاري  بالسجل 
الأجارية بمراكش، تحت رقم 83512 
بجميع  اإليضاحي  السجل  من 
وقد قوم  عناصره املادية واملعنوية، 

ب 222.222 درهم.
تعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بأعرضاته  يأقدموا  تن 
الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 
بمراكش داخل تجل يبأدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينأهي  ارو9  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن ارو9

عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

69 مكرر

املحكمة الأجارية بمراكش

تقديم تصل تجاري حصة في شركة
ملف رقم : 2222/124

حساب : 5117
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
بمراكش  واملسجل   2222 يوليو   28
رقم  تحت   2222 سبأمبر   7 بأاريخ 
باسأخالص  تمر   ،2222/11271
رقم  توصيل   ،2222/57828

.7212428284222
املغربي  قدم السيد خالد املاجد، 
يناير  فاتح  بأاريخ  املزداد  الجنسية، 
لبطاقة  الحامل  بمراكش،   1971
 ،E396824 رقم  الوطنية  الأعريف 
الساكن حسب بطاقأه الوطنية 825، 
مراكش  املحاميد،  الزرقطوني  تجزئة 
بصفأه مالك لألصل الأجاري الذي هو 
عبارة عن صيدلية املسماة »صيدلية 
بوعكاز» الكائنة بأجزئة بوعكاز - ب - 
11 رقم 518-519 بمراكش، واملسجلة 
رقم  بمراكش،  الأجاري  بالسجل 
السجل الترتيبي رقم 578 ورقم السجل 
واملسجل بالضريبة   82252 الأحليلي 

 ،67175463 رقم  تحت  املهنية 
الأعريف الجبائي رقم 71423115.

حصة في شركة »صيدلية بوعكاز» 
 PHARMACIE BOUAKKAZ SARL
واملمثلة في شخص السيد خالد   AU
املاجد بصفأه املسير الوحيد، بجميع 
عناصره املادية واملعنوية بثمن قدره 

1.921.722 درهم.
فعلى دائني املقدم املذكور تعاله 
قسم  إلى  بأعرضاتهم  يأقدموا  تن 
الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 
بمراكش داخل تجل يبأدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينأهي  ارو9  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن ارو9

عن رئيس كأابة الضبط

70 مكرر

املحكمة الأجارية بمراكش
بيع تصل تجاري

ملف رقم : 2222/126
حساب : 5125

بمقأ�سى عقد موثق تمام ارسأاذ 
يوم  بمراكش  موثق  محدا  جما9 
شركة  باعت   ،2222 تغسطس   25
مسؤولية  ذات  شركة   DOBY
مسجلة بالسجل الأجاري  محدودة، 
مقرها   ،93633 رقم  بمراكش 
سيدي   36 رقم  االجأماعي مراكش، 
ممثلة  املدينة،  العرصة  درب  تيوب 
 COLIN PAUL السيد  طرف  من 
لبطاقة  الحامل   ،BOSWORTH
الساكن   E219374S رقم  اإلقامة 
درب  العروس،  رياض  بمراكش، 
 LE PETIT لشركة   186 رقم  الدباغ 
ذات مسؤولية  شركة   FONDOUK
محدودة ذات شريك وحيد، املسجلة 
 116937 رقم  الأجاري  بالسجل 
الكائن مقرها بمراكش، حي بن صالح 
ينوب  التي   ،3 رقم  الحجامة،  درب 
 ،IMAD SAHTOUT السيد  عليها 
 ID47562 الحامل لبطاقة الأعريف رقم
الشعبة  درب  بمراكش،  الساكن 
276 سيبع، كل ارصل الفقانية رقم 

 RIAD DOBY املسمى  الأجاري   

سيدي   ،6 رقم  بمراكش  الكائن 
زنقة بن توهاني املدينة،  بنسليمان، 
هذا  تم  رياض،  السأغال9  املعد 
»رياض  الأجاري  االسم  بدون  البيع 
دوبي» وهو مسجل بالسجل الأجاري 
بالسجل   93633 بمراكش تحت رقم 
الأحليلي، وذلك بثمن قدره 122.222 

درهم.
تعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بأعرضاتهم  يأقدموا  تن 
الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 
بمراكش داخل تجل يبأدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينأهي  ارو9  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن ارو9

عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

71 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
تفويت حق اإليجار

ملف رقم : 2222/98
حساب رقم : 5279

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
25 ديسمبر 2222 ومسجل بمراكش 
فوت السيد   2222 يناير   22 بأاريخ 
الحامل لبطاقة  عبد الهادي بوفري، 
 EE225335 رقم  الوطنية  الأعريف 
الساكن درب الشيوخ رقم 42 سيبع، 
الحسين  السيد  لفائدة  مراكش 
الأعريف  لبطاقة  الحامل  بومارك، 

.EE322291 الوطنية رقم
الأجاري  ارصل  في  اإليجار  حق 
حي  الخياطة،  درب   8 برقم  الكائن 
مراكش والذي كان مسجال  السالم، 
بالسجل الأجاري تحت رقم 129494 

بمبلغ 222.222 درهما.
تعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بأعرضاتهم  يأقدموا  تن 
الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 
بمراكش داخل تجل يبأدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينأهي  ارو9  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس كأابة الضبط

96 مكرر

املحكمة الأجارية بمراكش

بيع تصل تجاري

ملف رقم : 2222/99

حساب رقم : 5297

بمقأ�سى عقد توثيقي مؤرخ بأاريخ 

22 يوليو 2222 مسجل في 27 يوليو 

كناش   : تحت املراجع الأالية   2222

 2022-0057792-11071 املداخيل 

 48251/2222 باسأخالص  تمل 

توصيل ارداء 22221587111249.

 RIAD املسماة  الشركة  باعت 

املسؤولية  ذات  شركة   ASRARI

درهم   122.222 رتسمالها  املحدودة، 

عرصة  حي  بمراكش،  مقرها  الكائن 

إيهيري، درب الدردو6ة رقم 42 املدينة 

رقم  الأجاري  بالسجل  واملقيدة 

.19343

 NAMASTE املسماة  للشركة 

املسؤولية،  ذات  شركة   ASRARI

الكائن  درهم،   122.222 رتسمالها 

مكأب رقم   ،5 نور  مقرها بمراكش، 

ب 34 ب مكرر، الطابق الثاني، شارع 

بالسجل  واملقيدة  جليز،   ،2 حسن 

الأجاري رقم 127237.

مجموع ارصل الأجاري املسأغل 

الكائن بمراكش، حي  كدار للضيافة، 

عرصة إيهيري، درب الدردو6ة رقم 42 

الأجاري  بالسجل  واملقيدة  املدينة، 

الأحليلي  السجل  من   19343 رقم 

288 من السجل الترتيبي  وتحت رقم 

بثمن إجمالي قدره 426.822 درهم تم 

اإلبراء منه في العقد.

البائعة  الشركة  دائني  على 

يأقدموا  تن  تعاله  املذكورة 

بأعرضاتهم إلى قسم السجل الأجاري 

داخل  بمراكش  الأجارية  باملحكمة 

اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبأدئ  تجل 

ارو9 وينأهي في اليوم الخامس عشر 

)15) من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

97 مكرر
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املحكمة الأجارية بمراكش
تقديم تصل تجاري

ملف رقم : 2222/122
حساب رقم : 5126

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
5 تغسطس 2222 ومسجل بمراكش 
بأاريخ 15 سبأمبر 2222 قدم السيد 
لبطاقة  الحامل  بعطوط،  محمد 
 BK213628 رقم  الوطنية  الأعريف 
الساكن بأجزئة مبرور فاطنة رقم 55 
 BAKYCH طريق تسفي لفائدة شركة
IMMOBILIER والتي في طور اإلنشاء 
املوحد  الأعريف  لرقم  والحاملة 
 223113859222272 للمقاولة 
جميع ارصل الأجاري الكائن بأجزئة 
طريق تسفي   55 رقم  مبرور فاطنة، 
واملسجل  العقاري  لإلنعاش  واملعد 
بالسجل الأجاري تحت رقم 136218 
واملعنوية  املادية  عناصره  بجميع 

بمبلغ 1.522.222 درهما.
تعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بأعرضاتهم  يأقدموا  تن 
الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 
بمراكش داخل تجل يبأدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينأهي  ارو9  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس كأابة الضبط

98 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
مكأب التسوية والأصفية القضائية

إشعار
 FASHION QUALITY شركة

CONFECTION
 STE HAJAR HANAT شركة

FASHION SARL
والسيد محمد البرناوي، الحامل 

L25556 للبطاقة الوطنية رقم
بأاريخ  الصادر  الحكم  بمقأ�سى 
رقم  امللف  في   2222 سبأمبر   22
الحكم  رقم   2222/8319/48
الأجارية  قضت املحكمة   2222/41

بطنجة.

الأصفية  مسطرة  بفأح   -  1
 FASHION القضائية في مواجهة شركة
QUALITY CONFECTION SARL في 
شخص م.ق قضائيا مقرها االجأماعي 
: املنطقة الصناعية اروسطا9 رقم 13 
العرائش واملسجلة بالسجل الأجاري 
تحت  بالعرائش  االبأدائية  باملحكمة 
 HAJAR HANAT وشركة   1479 رقم 
م.ق  شخص  في   FASHION SARL
املنطقة   : االجأماعي  مقرها  قضائيا 
الصناعية اروسطا9 رقم 13 العرائش 
واملسجلة بالسجل الأجاري باملحكمة 
االبأدائية بالعرائش تحت رقم 4131 
الحامل  البرناوي،  محمد  والسيد 

.L25556 للبطاقة الوطنية رقم
عن  الأوقف  تاريخ  تحديد   -  2

الدفع للجميع في فاتح مارس 2212.
3 - بأحميل محمد البرناوي بصفة 
فاشيون  شركة  خصوم  شخصية 

العرائش كليا وتضامنيا.
ارهلية  بسقوط  الحكم   -  4

الأجارية للسيد محمد البرناوي.
5 - تعيين السيد محمد الزنطاري 
قاضيا منأدبا والسيد محمد سعيد 
نائبا والسيد  حجاجي قاضيا منأدبا 

عز الدين العزوزي سنديكا.
الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 
املعين  للسنديك  بديونهم  الأصريح 
املبالغ  ضمن قائمة موقعة تأضمن 
املطلو6ة مرفقة بالوثائق وذلك داخل 
هذا  تاريخ  من  ابأداء  شهرين  تجل 
طبقا  الرسمية  بالجريدة  اإلشعار 

للمادة 584.
عن رئيس كأابة الضبط

80

املحكمة الأجارية بطنجة
 ملف تفويت تصل تجاري 

لفائدة شركة
ملف رقم : 2222/37

كأابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
مصحح  عرفي  عقد  بمقأ�سى  تنه 
 ،2222 سبأمبر   26 بأاريخ  اإلمضاء 
بنعمير،  اإلله  عبد  السيد  فوت 
الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

بالسجل  واملسجل   C222842 رقم 

الأجاري بطنجة تحت رقم 166654، 

بطنجة  الكائن  الأجاري  تصله 

 COSTAIM SARL AU لفائدة شركة 

املسجلة بالسجل الأجاري تحت رقم 

126229 في شخص ممثلها القانوني.

و6ناء على تقرير مراقب الحصص 

2222،فقد تم  21 سبأمبر  املؤرخ في 

تقييم ارصل الأجاري املذكور بقيمة 

24.222 درهم.

وعليه فإن جميع الأعرضات تقدم 

بكأابة الضبط بهذه املحكمة داخل 

يوما ابأداء   (15( تجل خمسة عشر 

من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

84 وما يليه من مدونة الأجارة.

النشرة ارولى
عن رئيس كأابة الضبط

كما9 معطاكة

79 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت نصف تصل تجاري

 عن طريق البيع

ملف رقم : 2222/35

يعلن رئيس مصلحة كأابة الضبط 

تنه  بطنجة  الأجارية  باملحكمة 

بمقأ�سى عقد عرفي مصحح اإلمضاء 

وتاريخ   2222 تغسطس   12 بأاريخ 

باعت السيدة   ،2222 تغسطس   26

لو6نة افقير الحاملة لبطاقة الأعريف 

واملسجلة   K391383 رقم  الوطنية 

بالسجل الأجاري بطنجة تحت رقم 

عن مجموع نصيبها الذي   ،117742

الأجاري  ارصل  في  النصف  يساوي 

زنقة واد البحرايين   4 الكائن بطنجة 

ارر�سي،  الطابق   161 رقم  قطعة 

لفائدة السيدة هاجر تفقير الحاملة 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

وحددت قيمة نصيبها في   K488867

ارصل الأجاري موضوع البيع في مبلغ 

إجمالي قدره 5.222 درهم.

الأعرضات  جميع  فإن  وعليه 
تقدم بكأابة الضبط بهذه املحكمة 
من  ابأداء  يوما   15 اجل  داخل 
84  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

 وما يليه من مدونة الأجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس كأابة الضبط

102 مكرر

املحكمة الأجارية بطنجة
ملف تفويت تصل تجاري

عن طريق البيع
ملف رقم : 2222/36

كأابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
مصادق  عرفي  عقد  بمقأ�سى  تنه 
 ،2222 سبأمبر   15 بأاريخ  اإلمضاء 
باع السيد الحسين الكرطيط الحامل 
رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 
واملسجلة بالسجل الأجاري   K2234
مجموع   ،6162 رقم  تحت  بطنجة 
ارصل الأجاري الكائن بطنجة شارع 
لفائدة السيد عمر   ،32 الحرية رقم 
الأعريف  لبطاقى  الحامل  الدقداقي 
وحددت   ،K323293 رقم  الوطنية 
قيمة ارصل الأجاري موضوع البيع 
 1.222.222 قدره  إجمالي  مبلغ  في 

مليون درهم.
الأعرضات  جميع  فإن  وعليه 
تقدم بكأابة الضبط بهذه املحكمة 
من  ابأداء  يوما   15 اجل  داخل 
 84  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

وما يليه من مدونة الأجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس كأابة الضبط

103 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
إشهار مسأخرج عقد بيع تصل 

تجاري
ملف رقم : 2222/32
حساب رقم : 3259

حررته  رسمي  عقد  بمقأ�سى 
بأاريخ  بلخو  كريمة   ارسأاذة 
14 و15 فبراير 2222،مسجل بوجدة 
باع السيد   ،2222 فبراير   22 بأاريخ 
قي�سي زين الدين، الساكن ببني درار، 

حي املجد.
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للسادة :

بنعبد القادر رشيد، الساكن بدوار 

الشطايطة، بني خالد ؛

بنعبد القادر خديجة، الساكن حي 

السوق، بني درار.

ارصل  جميع  بينهما،  مناصفة 

مقهى،  السأغال9  املعد  الأجاري 

حي ارمل  ببني درار،  الكائن بوجدة، 

 ،18 رقم  الطابق ارر�سي،   ،2 عمارة 

رقم  تحت  الأجاري  بالسجل  املقيد 

بثمن إجمالي قدره  تحليلي،   88998

122.222 درهم.

املحكمة  تمام  الأعرضات  تقبل 

الأجارية بوجدة داخل تجل تقصاه 

املوالية  يوما   (15( عشر  خمسة 

من   84 الثانية طبقا للمادة  للنشرة 

مدونة الأجارة.
النشرة ارولى

رئيس مصلحة كأابة الضبط

75 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
 إشهار مسأخرج عقد تفويت 

تصل تجاري

ملف رقم : 2222/31

حساب : 3236

بمقأ�سى عقد رسمي حررته ارسأاذة 

منا9 كراعي بأاريخ 29 تغسطس 2222، 

مسجل بوجدة بأاريخ 5 سبأمبر 2222، 

فوتت السيدة :

حورية فحشوش، الساكنة بوجدة، 

رسالن  زنقة  بلخضر،  محمد   حي 

رقم 24.

للسيد :

بوجدة،  الساكن   : زرزور  وهبي 

زنقة لفقيه النكادي رقم 13، بصفأه 

وكيال عن السيد عبد الكريم رانأاتو6ا.

املعد  الأجاري  ارصل  جميع 

بوجدة،  الكائن  مقهى،  السأغال9 

 ،2 رقم  العلج  تجزئة  طايرت  طريق 

رقم  تحت  الأجاري  بالسجل  املقيد 

بثمن إجمالي قدره  تحليلي،   85242

252.222 درهم.

املحكمة  تمام  الأعرضات  تقبل 

الأجارية بوجدة داخل تجل تقصاه 

املوالية  يوما   (15( عشر  خمسة 

للنشرة الثانية تطبيقا للمادة 84 من 

مدونة الأجارة.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كأابة الضبط

95 مكرر

املحكمة الأجارية بوجدة
إشهار مسأخرج عقد بيع حقوق 

مشاعة في تصل تجاري

ملف رقم : 2222/32

حساب : 3233

حرره هيثم  بمقأ�سى عقد شراء 

العدالن  بودال9  ورشيد  بركو�سي 

محكمة  نفوذ  بدائرة  املعينان 

االسأئناف بوجدة بأاريخ 22 تغسطس 

فاتح  بأاريخ  بوجدة  مسجل   ،2222

سبأمبر 2222، باعت السيدات :

1 - فاطمة اكرار ؛

2 - حنان حجي ؛
3 - رحمة حجي ؛

الساكنات بحي  فأيحة حجي،   -  4
 ،1 رقم   43 زنقة ب  السيد لخضر، 

وجدة.

للسيد :

بوجدة،  الساكن   : حجي  ميمون 
حي �سي لخضر زنقة ب 43 رقم 1.

جميع حقوقهم املشاعة واملقدرة 

جميع  في  )64ج)  تصل  من  )24ج) 

حي  بوجدة،  الكائن  الأجاري  ارصل 
�سي لخضر زنقة ب 43 رقم 1، عبارة 
الأجاري  بالسجل  مقيد  مقهى،  عن 

بمبلغ  تحليلي،   89324 رقم  تحت 

إجمالي قدره 175.762 درهم.

املحكمة  تمام  الأعرضات  تقبل 

الأجارية بوجدة داخل تجل تقصاه 

املوالية  يوما   (15( عشر  خمسة 

للنشرة الثانية تطبيقا للمادة 84 من 

مدونة الأجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

94 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
مصلحة السجل الأجاري

إشهار عقد تفويت تصل تجاري
ملف بيع رقم : 2222/26

حساب خاص : 4722
)ذ.سعيد  توثيقي  عقد  بمقأ�سى 
بفاس  مؤرخ  بفاس)  موثق  ازروف 
ومسجل   2222 تغسطس   15 بأاريخ 
 ،2222 تغسطس   16 بأاريخ  بفاس 
رقم  الحسني،  علي  السيد  فوت 
الساكن   ،U7362 الوطنية  بطاقأه 
عين عمير  ثورية،  تجزئة   23 بفاس 
للسيد زهير لحكيم بناني، رقم بطاقأه 
والساكن بفاس   C192138 الوطنية 
184، تجزئة رياض الياسمين، طريق 
عين الشقف، نيابة عن ابنه القاصر 

ادم لحكيم بناني.
بفاس،  املسأغل  الأجاري  ارصل 
الحي الحسني بلوك C3 رقم 52 ليراك، 
بالسجل  املقيد  ابراهيم،  سيدي 
قده  بثمن   82284 رقم  الأجاري 
الشروط  حسب  درهم   222.222

املنصوص عليها بعقد الأفويت.
وتقبل الأعرضات بكأابة الضبط 
باملحكمة الأجارية بفاس داخل تجل 
يوما   (15( عشر  خمسة  يأعدى  ال 

ابأداء من النشرة الثانية.
اإلعالن ارو9

عن رئيس كأابة الضبط

سعيد ابن سليمان

76 مكرر

املحكمة الأجارية بفاس
مصلحة السجل الأجاري
ملف بيع رقم : 2222/22

حساب رقم : 4644
إشهار عقد تفويت تصل تجاري

طارق  )ذ  توثيقي  عقد  بمقأ�سى 
بفاس  مؤرخ  بفاس)  موثق  زهري 
ومسجل   2222 بأاريخ فاتح سبأمبر 

بفاس بأاريخ 2 تغسطس 2222.
مجاطي  ابتسام   : السيدة  فوتت 
 CD الوطنية  بطاقأه  رقم  علمي 
 38 فيال  بفاس  الساكن   26268

تعاونية ارمل طريق عين الشقف.

مسواك  ادري�سي  عالء  للسيد 

 CD 512295 الوطنية  بطاقأه  رقم 

تعاونية الوفاق   23 والساكن بفاس 

حي اللة سكينة.

تحت  للصيدلية  الأجاري  ارصل 

 LA CENTRALE D’AIN شعار 

 N° U162 املسأغلة بفاس   CHKEF

 Lots Jnane Commune Ain Chkef

بفاس  الأجاري  بالسجل  واملقيد 

بثمن قدره مائتي   83972 تحت رقم 

حسب  درهم   222.222 درهم  تلف 

بعقد  عليها  املنصوص  الشروط 

الأفويت.

وتقبل الأعرضات بكأابة الضبط 

باملحكمة الأجارية بفاس داخل تجل 

ال يأعدى خمسة عشر يوما ابأداء من 

النشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كأابة الضبط

101 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
بيان بإيداع قائمة الديون

 732 املادة  ملقأضيات  تفعيالت 

املأعلق   17/73 القانون  من  و733 

)الكأاب  املقاولة  صعو6ة  بمساطر 

ليكن  الأجارة  مدونة  من  الخامس) 

برو،  باني  شركة  دائني  علم  في 

الحي   ،159 القطعة  مقرها  الكائن 

مكناس واملسجلة  الصناعي مجاط، 

ان   26975 رقم  الأجاري  بالسجل 

الديون التي تم تحقيقها قد وضعت 

قائمتها بكأابة الضبط لدى املحكمة 

الأجارية بمكناس.

ويمكن لكل شخص االطالع عليها 

بكأابة الضبط وتقديم ما لديه من 

شكاوى للقا�سي املنأدب داخل تجل 

خمسة عشر )15) يوما من تاريخ نشر 

هذا البيان بالجريدة الرسمية.
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

78
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املحكمة الأجارية بمكناس

إشهار بيع تصل تجاري

ملف رقم : 2222/28

حساب خاص : 2769

بأاريخ  توثيقي  عقد   بموجب 

تم   2222 سبأمبر  تغسطس و19   8

السيدة  طرف  من  صيدلية  تفويت 

السيد  لفائدة  الخصا�سي  سهام 

صالح الدين فياللي ادريب وهو عبارة 

»صيدلية  اسم  تحت  صيدلية  عن 

زعير،  حي  ب  الكائنة  كبيش»  باب 

الزيأون،  مبارك  سيدي   23 رقم 

مكناس واملسجلة باملحكمة الأجارية 

بثمن   42742 رقم  تحت  بمكناس 

قدره 522.222 درهم.

لذلك فإن جميع الأعرضات يجب 

باملحكمة  الضبط  بكأابة  تن توضع 

الأجارية بمكناس داخل تجل خمسة 

صدور  تاريخ  من  يوما   (15( عشر 

النشرة الثانية.
اإلعالن ارو9

77 مكرر

املحكمة الأجارية بمكناس

بيع تصل تجاري
ملف رقم: 2222/29

بمقأ�سى عقد عرفي مبرم من طرف 

محامي  جعيفر  العالي  عبد  ارسأاذ 

تغسطس   23 بأاريخ  مكناس  بهيئة 

 11 بأاريخ  بمكناس  مسجل   2222

باعت السيدة نعيمة   2222 سبأمبر 

السحيمي الحامل للبطاقة الأعريف 

تصالة   D659387 رقم  الوطنية 

عن نفسها ونيابة عن ورثة املرحوم 

الزهراء  فاطمة  وهم  فكير  حسن 

فكير  وجما9  فكير  وابتسام  فكير 

لفائدة  فكير  هللا  وعبد  فكير  وتيوب 

السيد ر�سى بنعزوز الحامل لبطاقة 

 ،D854256 رقم  الوطنية  الأعريف 

ارصل الأجاري املسأغل كمحل لبيع 

املأكوالت الخفيفة الكائن ب 89 ديور 

الشاوري بني امحمد، مكناس.

السجل  من  عليه  واملشطب 
25822 بمكناس وذلك  الأجاري رقم 
واملعنوية  املادية  عناصره  بجميع 

بثمن إجمالي قدره 65.222 درهم.
لذلك فإن جميع الأعرضات يجب 
باملحكمة  الضبط  بكأابة  تن توضع 
الأجارية بمكناس داخل تجل خمسة 
صدور  تاريخ  من  يوما   15 عشر 

النشرة الثانية.
اإلعالن ارو9

عن رئيس كأابة الضبط باملحكمة الأجارية 
بمكناس

1 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
قسم صعو6ات املقاولة

التسوية القضائية تو الأصفية 
القضائية

اسم السنديك العمراوي محمد
بيان بإيداع قائمة ديون ارجراء 

املادة 728 من مدونة الأجارة
ليكن في علم دائني شركة سو6ري 
شارع   28 االجأماعي  مقرها  الكائن 
 226 الشقة  رقم  الخضراء  املسيرة 

الطابق الثاني الدار البيضاء.
قد  تحقيقها  تم  التي  الديون  إن 
وضعت قائمتها بكأابة الضبط لدى 
 / البيضاء  بالدار  الأجارية  املحكمة 

مكأب صعو6ة املقاولة.
عليها  االطالع  تجير  لكل  ويمكن 
بكأابة الضبط وتقديم ما لديه من 
طعون داخل تجل شهرين من تاريخ 
نشر هذه القائمة بالجريدة الرسمية.

عن رئيس كأابة الضبط

52

املحكمة الأجارية بالدار البيضاء
مكأب التسوية والأصفية القضائية

إشعار فأح مسطرة اإلنقاذ
في حق شركة 9.م.ج اندستري 

ماروك
رقم 47

137 الصادر  بمقأ�سى حكم رقم 
بأاريخ 4 تغسطس 2222 بامللف رقم 
املحكمة لدى   2222/8315/143

 الأجارية بالدار البيضاء الذي ق�سى 

بفأح مسطرة اإلنقاذ في حق شركة 

9.م.ج اندستري ماروك ذات السجل 

مقرها  والكائن   885 رقم  الأجاري 

جماعة  املشاهرة  دوار  االجأماعي 

انس  السيد  عين  خريبكة  لكفاف 

ونائبه  منأدبا  قاضيا  ابوخصيب 

محمد  والسيد  جالبي  امين  محمد 

شارع   181 مكأبه  سنديكا  امان 

االلزاس الطابق مرس السلطان الدار 

البيضاء.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه، 

املعين  للسنديك  بديونهم  الأصريح 

املبالغ  ضمن قائمة موقعة تأضمن 

وذلك  بالوثائق  مرفقة  املطلو6ة 

نشر  تاريخ  من  شهرين  تجل  داخل 

مع  الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 

بالنسبة  بشهرين  ارجل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة 

و719   584 للمواد  طبقا  املغر6ية 

و722 من مدونة الأجارة.
عن رئيس كأابة الضبط

53

املحكمة الأجارية بالدار البيضاء

مكأب التسوية والأصفية القضائية

إشعار فأح مسطرة اإلنقاذ

في حق الأاجر عاد9 صفار

رقم 45

134 الصادر  بمقأ�سى حكم رقم 

رقم  بامللف   2222 يوليو   28 بأاريخ 

املحكمة  لدى   2222/8315/139

الذي  البيضاء  بالدار  الأجارية 

في حق  اإلنقاذ  بفأح مسطرة  ق�سى 

السجل  ذات  صفار  عاد9  الأاجر 

452762 والكائن مقره  الأجاري رقم 

الحرية  شارع   12 برقم  االجأماعي 

الطابق 3 الشقة 5 الدار البيضاء.

جالبي  امين  محمد  السيد  وعين 

قاضيا منأدبا ونائبه انس ابوخصيب 

والسيد عبد الرحمان االمالي سنديكا 

محمد  شارع   625 مكأبه  الكائن 

الخامس الدار البيضاء.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه، 

املعين  للسنديك  بديونهم  الأصريح 

املبالغ  ضمن قائمة موقعة تأضمن 

املطلو6ة مرفقة بالوثائق وذلك داخل 

نشر  تاريخ  من  ابأداء  شهرين  تجل 

مع  الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 

بالنسبة  بشهرين  ارجل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة 

و719   584 للمواد  طبقا  املغر6ية 

و722 من مدونة الأجارة.
عن رئيس كأابة الضبط

54

املحكمة الأجارية بالدار البيضاء

مكأب التسوية والأصفية القضائية

إشعار فأح مسطرة اإلنقاذ
في حق شركة كودس اندستري

رقم 44

128 الصادر  بمقأ�سى حكم رقم 

رقم  بامللف   2222 يوليو   28 بأاريخ 

املحكمة  لدى   2222/8315/156

الذي ق�سى  الأجارية بالدار البيضاء 

بفأح مسطرة اإلنقاذ في حق شركة 

السجل  ذات  اندستري  كودس 

الأجاري رقم 463421 والكائن مقرها 

االجأماعي واد حصار تيط مليل الدار 

البيضاء عين السيد انس ابوخصيب 

امين  محمد  ونائبه  منأدبا  قاضيا 

صدقي  العزيز  عبد  والسيد  جالبي 
زنقة   222 مكأبه  الكائن  سنديكا 

مصطفى املعاني الطابق ارو9 مرس 

السلطان الدار البيضاء.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه، 

املعين  للسنديك  بديونهم  الأصريح 

املبالغ  ضمن قائمة موقعة تأضمن 

وذلك  بالوثائق  مرفقة  املطلو6ة 

نشر  تاريخ  من  شهرين  تجل  داخل 

مع  الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 

بالنسبة  بشهرين  ارجل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة 

و719   584 للمواد  طبقا  املغر6ية 

و722 من مدونة الأجارة.
عن رئيس كأابة الضبط
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املحكمة الأجارية بالدار البيضاء

مكأب التسوية والأصفية القضائية

إشعار فأح مسطرة التسوية 

القضائية

في حق شركة اكسترابين ماروك
رقم 46

129 الصادر  بمقأ�سى حكم رقم 

رقم  بامللف   2222 يوليو   28 بأاريخ 

املحكمة  لدى   2222/8322/131

الذي ق�سى  الأجارية بالدار البيضاء 

القضائية  التسوية  مسطرة  بفأح 

ماروك  اكسترابين  شركة  حق  في 

 146933 ذات السجل الأجاري رقم 

بزاوية  االجأماعي  مقرها  والكائن 

وشارع املكسيك سيدي  شارع البناء 

البرنو�سي الدار البيضاء.

ابوخصيب  انس  السيد  وعين 

امين  محمد  ونائبه  منأدبا  قاضيا 

جالبي والسيد محمد كريمي سنديكا 

الزرقطوني  شارع   34 مكأبه  الكائن 

الطابق 6 شقة 18 الدار البيضاء.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه، 

املعين  للسنديك  بديونهم  الأصريح 

املبالغ  ضمن قائمة موقعة تأضمن 

وذلك  بالوثائق  مرفقة  املطلو6ة 

نشر  تاريخ  من  شهرين  تجل  داخل 

مع  الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 

بالنسبة  بشهرين  ارجل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة 

و719   584 للمواد  طبقا  املغر6ية 

و722 من مدونة الأجارة.
عن رئيس كأابة الضبط

56

املحكمة الأجارية بالدار البيضاء

مكأب التسوية والأصفية القضائية

إشعار

فأح مسطرة اإلنقاذ

في حق شركة لوليفي ا ز
رقم 48

الصادر   158 رقم  حكم  بمقأ�سى 

رقم  بامللف   2222 تكأو6ر   6 بأاريخ 

املحكمة  لدى   2222/8315/182

الذي البيضاء  بالدار  الأجارية 

ق�سى بفأح مسطرة اإلنقاذ في حق   

السجل  ذات  ز»  ا  »لوليفي  شركة 

والكائن مقرها   22913 الأجاري رقم 

االجأماعي 8 إقامة كاليفورنيا 2 شارع 

الحسن الثاني املحمدية.

ابوخصيب  انس  السيد  وعين 

امين  محمد  ونائبه  منأدبا  قاضيا 

الأوكاني  محمد  والسيد  جالبي 

شارع  76 مكأبه  الكائن   سنديكا 

عبد املومن الدار البيضاء.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه، 

املعين  للسنديك  بديونهم  الأصريح 

املبالغ  ضمن قائمة موقعة تأضمن 

وذلك  بالوثائق  مرفقة  املطلو6ة 

نشر  تاريخ  من  شهرين  تجل  داخل 

مع  الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 

بالنسبة  بشهرين  ارجل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة 

و719   584 للمواد  طبقا  املغر6ية 

و722 من مدونة الأجارة.
عن رئيس كأابة الضبط
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املحكمة الأجارية بالدار البيضاء

ملف رقم 132774

حساب : 22265

بيع تصل تجاري

 HEROSFIL SARL فوتت شركة 

املمثلة من طرف السيد منير بنكيران 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم BE75424 لفائدة :

لحراي�سي  السالم  عبد  السيد 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.C15352 رقم

الحامل  لحراي�سي  وفاق  السيدة 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.BK131382

املعد  الأجاري  ارصل  مجموع 

واالسأيراد  بالجملة  ارثواب  لبيع 

البيضاء  بالدار  واملأواجد  والأصدير 

واملسجلة  حمو،  تو  موحى  زنقة   33

بالسجل الأجاري رقم 128929.

تسجل  الأعرضات  فإن  و6ذلك 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  بمكأب 

بالدار  الأجاري  السجل  مكأب 

عشر  خمسة  تجل  داخل  البيضاء 

ارولى  للنشرة  املوالية  يوما   (15(

والثانية.

النشرة ارولى
عن رئيس كأابة الضبط

58 مكرر

املحكمة الأجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 132786

حساب رقم : 22495

عقد تقدمة

السيد امين محمد مكوار الحامل 

 BE669229 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي  للشخص  ممثال  بصفأه 

وغير مسجل بالسجل الأجاري بالدار 

البيضاء و6صفأه مسير وحيد لشركة 

في طور الأكوين خصائصها الأالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بأقدمة طبيعية لشركة  

شركة   AMEKARCHI SARL AU

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

 5 إقامة  االجأماعي ب  واحد مقرها 

شارع مهدي بن بركة بوركون الدار 

الشركة  في  املساهمة  تم  البيضاء 

املذكورة تعاله بجميع عناصر تصو9 

للشخص  الأجاري  ارصل  وخصوم 

مالكة  الشركة  وتصبح  الطبيعي 

من يوم  للعناصر املساهم بها ابأداء 

تسجيلها في السجل الأجاري.

من  املسأفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  الأقدمة  هذه 

من  ابأداء  تقدمأه  الحا9  الأجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها تيضا 

اإلنشاء  تاريخ  من  ابأداء  االنأفاع 

النهائي لهذه الشركة ارصل الأجاري 

 5 إقامة  ب  البيضاء  بالدار  الكائن 

شارع مهدي بن بركة بوركون الدار 

بالسجل  املسجل  وغير  البيضاء، 

الأجاري بالدار البيضاء.

تسجل  فالأعرضات  و6ذلك 
الأجارية  باملحكمة  الضبط  بمكأب 

بمكأب السجل الأجاري.
اإلعالن ارو9

رئيس كأابة الضبط

59 مكرر

املحكمة الأجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 132788

حساب : 22496
هبة 3/2 تصل تجاري

فوت
السيد محمد رزقي الحامل لبطاقة 

B762662 الأعريف الوطنية رقم
لفائدة :

الحامل  رزقي  مصطفى  السيد 
رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.BH96426
الحامل  رزقي  االله  عبد  السيد 
رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.BH513231
هبة 3/2 من ارصل الأجاري املعد 
لحمام ودوش عمومي املأواجد بالدار 
الضحى  تجزئة  السبع  عين  البيضاء 
بالسجل  واملسجل  االمان  عملية 

الأجاري رقم 256422.
تسجل  الأعرضات  فإن  و6ذلك 
الأجارية  باملحكمة  الضبط  بمكأب 
بالدار  الأجاري  السجل  مكأب 
عشر  خمسة  تجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة ارولى والثانية.
اإلعالن ارو9

رئيس كأابة الضبط

60 مكرر

املحكمة الأجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 132794

حساب : 22542
بيع تصل تجاري

فوت
الحامل  حسن  حسن  السيد 
رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

B177489
الحاملة  حسن  خدوج  السيدة 
رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.BE516294
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الحامل  حسن  سعيد  السيد 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.BE498925

الحامل  حسن  محمد  السيد 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.B3543

السيد عبد الرحيم حسن الحامل 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.B14971

الحاملة  حسن  سعيدة  السيدة 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.B168481

الحامل  حسن  الطاهر  السيد 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.B375592

الحاملة  حسن  ز6يدة  السيدة 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.B479632

الحاملة  حسن  فأيحة  السيدة 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.BE563322

الحاملة  حسن  فاطمة  السيدة 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.BE691897

الحامل  االله حسن  السيد عبد 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.BE525655

الحامل  حسن  مصطفى  السيد 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.B52832

السيدة محجو6ة لبصير الحاملة 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.B289657

لفائدة :

السيد عبد العزيز الوكيلي الحامل 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.BE568617

املعد  الأجاري  ارصل  مجموع 

البيضاء  بالدار  املأواجدة  ملصبنة 

زنقة الصليب ارحمر رقم 6 واملسجل 

بالسجل الأجاري رقم 451932.

تسجل  الأعرضات  فإن  و6ذلك 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  بمكأب 

بالدار  الأجاري  السجل  مكأب 

عشر  خمسة  تجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة ارولى والثانية.
اإلعالن ارو9

رئيس كأابة الضبط

61 مكرر

املحكمة الأجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 132796

حساب : 22541

بيع تصل تجاري

فوت

السيدة خديجة العسري الحاملة 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.A828453

السيدة فاطمة العسري الحاملة 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.E824449

الحامل  العسري  محمد  السيد 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.A822242

الحامل  العسري  إبراهيم  السيد 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.A837922

لفائدة :

الحامل  بوروجو  محمد  السيد 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.B93424

املعد  الأجاري  ارصل  مجموع 

البيضاء  بالدار  املأواجدة  للصباغة 

واملسجل   432 رقم  كلميمة  شارع 

بالسجل الأجاري رقم 452828.

تسجل  الأعرضات  فإن  و6ذلك 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  بمكأب 

بالدار  الأجاري  السجل  مكأب 

عشر  خمسة  تجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة ارولى والثانية.
اإلعالن ارو9

عن رئيس كأابة الضبط

62 مكرر

املحكمة الأجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 132798

حساب : 22599

تفويت حق الكراء

فوت شركة SMBH SARL املمثلة 

من طرف السيد وديع بنيحيى الحامل 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.BJ149135

لفائدة :

الحامل  العلمي  بو6كر  السيد 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.C926744

الكائن  الكراء  حق  تفويت 
دوفيرن  شارع   15 البيضاء  بالدار 

واملسجل  املعاريف   d’auvergne

بالسجل الأجاري رقم 31299.

تسجل  الأعرضات  فإن  و6ذلك 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  بمكأب 

بالدار  الأجاري  السجل  مكأب 

عشر  خمسة  تجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة ارولى والثانية.
اإلعالن ارو9

63 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
ملف معالجة صعو6ات املقاولة

عدد : 2222/8322/149

الأاجر عمر بلهوكت، صاحب املحل 

BEST LITRIE الأجاري

حساب رقم 2222-157

إشعار
 171 عدد  الحكم  بمقأ�سى 

 2222 سبأمبر   22 بأاريخ  الصادر 

رقم  املقاولة  صعو6ات  ملف  في 

املحكمة  قضت   2222/8322/149

الأجارية بأكادير.

بفأح مسطرة التسوية القضائية 

في حق الأاجر السيد عمر بلهوكت، 

 BEST LITRIE صاحب املحل الأجاري

رقم  امللكي  الجيش  بشارع  الكائن 

انزكان،  الدشيرة،  شاليهات   24/62

املسجل في السجل الأجاري باملحكمة 

 42324 االبأدائية بإنزكان تحت رقم 

تحليلي.

بأحديد فترة الأوقف عن الدفع 

عن  السابقة  شهرا  عشر  ثمانية  في 

صدور هذا الحكم.

متشوق  جما9  ارسأاذ  بأعيين 

خديجة  والسيدة  منأدبا  قاضيا 

الكعب نائبة له.

اساكتي  ابراهيم  السيد  بأعيين 

مراقبة  في  مهمأه  وتحديد  سنديكا، 

بإعداد  تكليفه  مع  التسيير  تعما9 

املالية  املوازنة  حو9  مفصل  تقرير 

واالقأصادية واالجأماعية للمقاولة، 

لوضعيتها  املناسب  الحل  واقتراح 

تاريخ  من  تشهر  تربعة  تجل  داخل 

صدور هذا الحكم.

بالتسجيل الفوري مللخص الحكم 

ونشر  للشركة،  الأجاري  بالسجل 

إلى  الدائنين  يدعو  بالحكم  إشعار 

املعين  للسنديك  بديونهم  الأصريح 

في صحيفة مخو9 لها نشر اإلعالنات 

الرسمية  الجريدة  وفي  القانونية 

من  تيام   (8( ثمانية  تجل  داخل 

صدوره.

بشمو9 الحكم بالنفاذ املعجل.

بإدراج امللف بجلسة غرفة املشورة 

تكليف  مع   2223 يناير   17 ليوم 

تنظار  على  تقريره  بعرض  السنديك 

القا�سي املنأدب قبل موعد الجلسة.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 

الأصريح بديونهم للسنديك بعنوانه 

اآلتي : ابراهيم تساكتي رقم 2، مركب 

املوكار، شارع محمد الخامس، تكادير 

ضمن قائمة تأضمن املبالغ املطلو6ة 

تجل  داخل  وذلك  بالوثائق  مرفقة 

هذا  نشر  تاريخ  من  ابأداء  شهرين 

طبقا  الرسمية  بالجريدة  اإلشعار 

من  و721   722  ،719  ،584 للمواد 

ارجل  هذا  ويمدد  الأجارة  مدونة 

القاطنين  للدائنين  بالنسبة  شهرين 

خارج اململكة املغر6ية.
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

81
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املحكمة الأجارية بأكادير

ملف معالجة صعو6ات املقاولة

عدد : 2222/8321/163

الشركة العقارية تورتفريك

رقم الحساب 2222-3523

إشعار
 172 عدد  الحكم  بمقأ�سى 

 2222 تكأو6ر   4 بأاريخ  الصادر 

رقم  املقاولة  صعو6ات  ملف  في 

املحكمة  قضت   2222/8321/163

الأجارية بأكادير.

بفأح مسطرة التسوية القضائية 

تورتفريك  العقارية  الشركة  حق  في 

مقرها  الكائن  مساهمة  شركة 

االجأماعي بفندق انزي بشارع محمد 

تكادير واملقيدة في السجل  الخامس، 

بأكادير  الأجارية  باملحكمة  الأجاري 

تحت رقم 95.

بأحديد فترة الأوقف عن الدفع 

عن  السابقة  شهرا  عشر  ثمانية  في 

صدور هذا الحكم.

ادحمو  مصطفى  السيد  بأعيين 

را�سي  عمر  والسيد  منأدبا  قاضيا 

نائبة له.

الواحد  عبد  السيد  بأعيين 

مهمأه  وتحديد  سنديكا،  بنسينان 

في مراقبة تعما9 التسيير مع تكليفه 

املوازنة  حو9  مفصل  تقرير  بإعداد 

واالجأماعية  واالقأصادية  املالية 

املناسب  الحل  واقتراح  للمقاولة، 

لوضعيتها داخل تجل تربعة تشهر من 

تاريخ صدور هذا الحكم.

هذا  مللخص  الفوري  بالتسجيل 

للشركة،  الأجاري  بالسجل  الحكم 

الدائنين  بالحكم يدعو  ونشر إشعار 

إلى الأصريح بديونهم للسنديك املعين 

في صحيفة مخو9 لها نشر اإلعالنات 

وفي  واإلدارية  والقضائية  القانونية 

الجريدة الرسمية داخل تجل ثمانية 

و6الأعليق  صدوره،  من  تيام   (8(

اللوحة  على  اإلشعار  لهذا  الفوري 

املعدة لهذا الغرض بهذه املحكمة.

املعجل  بالنفاذ  الحكم  بشمو9 

بقوة القانون.

بإدراج امللف بجلسة غرفة املشورة 

تكليف  مع   2223 يناير   31 ليوم 

تنظار  على  تقريره  بعرض  السنديك 

موعد  قبل  املنأدب  القا�سي  السيد 

الجلسة.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 

الأصريح بديونهم للسنديك بعنوانه 

اآلتي : عبد الواحد بنسينان، الكائن 
زاوية شارع محمد الخامس   255 ب 
ارو9  الطابق  حبوس،  ابن  وزنقة 

قائمة  ضمن  مراكش،   ،13 الشقة 

مرفقة  املطلو6ة  املبالغ  تأضمن 

شهرين  تجل  داخل  وذلك  بالوثائق 

اإلشعار  هذا  نشر  تاريخ  من  ابأداء 

بالجريدة الرسمية طبقا للمواد 584، 

722 و721 من مدونة الأجارة   ،719

بالنسبة  شهرين  ارجل  هذا  ويمدد 

اململكة  خارج  القاطنين  للدائنين 

املغر6ية.
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط
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املحكمة الأجارية بأكادير

ملف معالجة صعو6ات املقاولة

عدد : 2222/8322/148

 AMEUBLEMENT شركة 

EL HOUDA

حساب رقم 2222-156

إشعار
 172 عدد  الحكم  بمقأ�سى 

 2222 سبأمبر   22 بأاريخ  الصادر 

رقم  املقاولة  صعو6ات  ملف  في 

املحكمة  قضت   2222/8322/148

الأجارية بأكادير.

بفأح مسطرة التسوية القضائية 

 AMEUBLEMENT شركة  حق  في 

EL HOUDA شركة ذات مسؤولية 

محدودة في شخص ممثلها القانوني 

رقم   L ببلوك  االجأماعي  بمقرها 

129 حي الهدى، تكادير، املسجلة في 

الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 

بأكادير تحت رقم 25673 تحليلي.

بأحديد فترة الأوقف عن الدفع 

عن  السابقة  شهرا  عشر  ثمانية  في 

صدور هذا الحكم.

متشوق  جما9  ارسأاذ  بأعيين 

خديجة  والسيدة  منأدبا  قاضيا 

الكعب نائبة له.

اساكتي  ابراهيم  السيد  بأعيين 

مراقبة  في  مهمأه  وتحديد  سنديكا، 

بإعداد  تكليفه  مع  التسيير  تعما9 

املالية  املوازنة  حو9  مفصل  تقرير 

واالقأصادية واالجأماعية للمقاولة، 

لوضعيتها  املناسب  الحل  واقتراح 

تاريخ  من  تشهر  تربعة  تجل  داخل 

صدور هذا الحكم.

بالتسجيل الفوري مللخص الحكم 

ونشر  للشركة،  الأجاري  بالسجل 

إلى  الدائنين  يدعو  بالحكم  إشعار 

املعين  للسنديك  بديونهم  الأصريح 

في صحيفة مخو9 لها نشر اإلعالنات 

الرسمية  الجريدة  وفي  القانونية 

من  تيام   (8( ثمانية  تجل  داخل 

صدوره.

بشمو9 الحكم بالنفاذ املعجل.

بإدراج امللف بجلسة غرفة املشورة 

تكليف  مع   2223 يناير   17 ليوم 

تنظار  على  تقريره  بعرض  السنديك 

القا�سي املنأدب قبل موعد الجلسة.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 

الأصريح بديونهم للسنديك بعنوانه 

اآلتي : ابراهيم تساكتي رقم 2، مركب 

املوكار، شارع محمد الخامس، تكادير 

ضمن قائمة تأضمن املبالغ املطلو6ة 

تجل  داخل  وذلك  بالوثائق  مرفقة 

هذا  نشر  تاريخ  من  ابأداء  شهرين 

طبقا  الرسمية  بالجريدة  اإلشعار 

من  و721   722  ،719  ،584 للمواد 

ارجل  هذا  ويمدد  الأجارة  مدونة 

القاطنين  للدائنين  بالنسبة  شهرين 

خارج اململكة املغر6ية.
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

83

املحكمة الأجارية بأكادير
بيع تصل تجاري

ملف رقم : 2222/27
حساب خصو�سي : 3462

بمقأ�سى عقد بيع ارصل الأجاري 
2222، باعت  املؤرخ يوم فاتح يونيو 
STE SARVAGATAA SARL املسجلة 
بأكادير تحت رقم  الأجاري  بالسجل 
السيد  طرف  من  واملمثلة   14329
بركات عبد الحميد، الحامل للبطاقة 
والسيدة   J213612U رقم  الوطنية 
للبطاقة  الحاملة  بيدان،  فرانسواز 
J213611P للسيد تيت  الوطنية رقم 
للبطاقة  الحامل  رشيد،  علي  �سي 
جميع   J321114 رقم  الوطنية 
الكائن بحي سووا9  الأجاري  ارصل 
تكادير  تورير،  جماعة  تمراغت، 
 ANANDA والحامل للشعار الأجاري
إجمالي  بثمن  وذلك   IMMOBILIER

قدره 232.222 درهم.
و6ذلك فإن رئيس مصلحة كأابة 
تن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  بمكأب  تسجل  الأعرضات 
داخل  بأكادير  الأجارية  املحكمة 
تجل خمسة عشر )15) يوما املوالية 
من   84 الثانية طبقا للمادة  للنشرة 

مدونة الأجارة.
اإلعالن ارو9

رئيس مصلحة كأابة الضبط

84 مكرر

املحكمة الأجارية بأكادير
تفويت تصل تجاري

ملف رقم : 2222/31
حساب خصو�سي : 3552

بمكأب  املحرر  العقد  بمقأ�سى 
ارسأاذة مليكة مسوس املحامية بهيئة 

تكادير واملؤرخ يوم 13 تبريل 2221.
بن  املسعودي  خالد  السيد  باع 
للبطاقة  الحامل  محمد،  بن  احمد 
الوطنية رقم J295647 للسيدين تبو 
 بكر ايزيكي بن الحسن بن عبد هللا، 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
احمد  بن  ازم  وحسن   JB131411 
للبطاقة الحامل  ابراهيم،  بن 
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ارصل   JB149645 رقم  الوطنية   

8 بناية مسجد  الأجاري الكائن برقم 

اورير  تمراغت،  حي  زكمي،  الخير 

عمالة تكادير  جماعة وقيادة اورير، 

إداوتنان واملسجل بالسجل الأجاري 

رقم 72152 وهو عبارة عن محل لبيع 

مواد بالأقسيط وذلك بثمن إجمالي 

قدره 122.222 درهم.

و6ذلك فإن رئيس مصلحة كأابة 

تن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  بمكأب  تسجل  الأعرضات 

املحكمة الأجارية بأكادير داخل تجل 

املوالية  يوما   (15( عشر  الخمسة 

من   84 الثانية طبقا للمادة  للنشرة 

مدونة الأجارة.
اإلعالن ارو9

رئيس مصلحة كأابة الضبط

85 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل

تقديم تصل تجاري حصة في شركة
ملف رقم : 2222/21

حساب رقم : 13153

منجز  رسمي  تقرير  بمقأ�سى 

الحيسوبي  الخبير  طرف  من 

 HLZ شركة  مسيرة  زهراء  حجريوي 

بمراكش. فقد قدم   CONSULTING

الحامل  بوزكري،  عكرود  السيد 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

يناير   22 واملسجل بأاريخ   I321545

ارصل  جميع  مال9،  ببني   2222

بيع  عن  عبارة  هو  الذي  الأجاري 

 149 رقم  الكائن  الفالحية  اآلالت 

شارع العيون تحت السوق بني مال9، 

تحت  الأجاري  السجل  في  املسجلة 

الشركة  في  كحصة   ،22228 رقم 

 STE TEAM ACROUD املدعوة 

SARL AU في طور اإلنشاء في شخص 

 422.222 ممثلها القانوني، رتسمالها 

درهم.

تعاله  الحصة  دائني مقدم  فعلى 

السجل  بمكأب  تعرضاتهم  وضع 

ببني  االبأدائية  باملحكمة  الأجاري 

يأجاوز خمسة  تجل ال  داخل  مال9 

للنشرة  املوالية  يوما   (15( عشر 

الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

109 مكرر

املحكمة االبأدائية ببني مال9

بيع تصل تجاري 
ملف رقم : 2222/22

حساب رقم : 13196

عليه  مصادق  عقد  بمقأ�سى 

ومسجل   2222 بأاريخ فاتح ديسمبر 

 2216 سبأمبر   16 ببني مال9 بأاريخ 

بن  ابودرار  ياسين  السيد  ان 

الحامل  راشد،  مغربي  الحسين، 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

الساكن تجزئة الزطوطية   I672679

رقم 2 اسيل مراكش مسجل بالسجل 

رقم  تحت  املحكمة  بهذه  الأجاري 

25268 قد باع جميع ارصل الأجاري 

والكائن قيسارية السعادة زنقة طارق 

بني مال9 واملسأعمل   9 بن زياد رقم 

لفائدة  املالبس،  املواد  لبيع  كمحل 

عبد  بنت  وشريح  حنان  السيدة 

الحاملة  راشدة،  مغر6ية  العزيز، 

 IA134861 رقم  الأعريف  لبطاقة 

بوزكري  شارع  الأقدم  حي  الساكنة 

بن خلوق رقم 71 بني مال9، وقد حدد 

ثمن البيع في مبلغ قدره 152.222 درهم.

تقديم  ارخير  هذا  دائني  فعلى 

تعرضاتهم إلى مكأب السجل الأجاري 

باملحكمة االبأدائية ببني مال9 داخل 

 (15( عشر  خمسة  يأعدى  ال  تجل 

يوما املوالية للنشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

110 مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية
إعالن عن بيع  تصل تجاري
ملف بيع رقم : 13/2222

حساب خصو�سي : 13279

كأابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

اإلبأدائية  باملحكمة  الضبط 

تنه بمقأ�سى عقد عدلي  باملحمدية، 

وسجل   2222 يونيو   7 بأاريخ  تبرم 

بيع  تم   ،2222 تغسطس   4 بأاريخ 

جميع ارصل الأجاري ملحل الحالقة 

 114 رقم   I الحسنية   13 الكائن ب 

بالسجل  واملسجل  املحمدية  العاليا 

من طرف   9754 الأجاري تحت رقم 

بطاقأه  غازي  الحق  عبد  السيد 

الساكن   ،B737239 رقم  الوطنية 

ب  عمارة  الزهور  حدائق  بإقامة 

السيدة  لفائدة  املحمدية،   6 الرقم 

الوطنية  بطاقتها  منصوري  كريمة 

بإقامة  الساكنة   I422313 رقم 

الفأح   11 شقة   13 ع   2 الحلو عزيز 

1 بني يخلف املحمدية، وذلك بأقويم 

إجمالي قدره 45.222 درهم.

الأعرضات  جميع  فإن  وعليه 

يجب تن تقدم إلى كأابة ضبط هذه 

من  يوما   15 تجل  داخل  املحكمة 

تاريخ النشرة الثانية.
اإلعالن ارو9

عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

اإلمضاء : فاطمة الهصاك

94 مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية
إعالن عن صدقة تصل تجاري

ملف رقم : 2222/12

حساب خصو�سي : 13234

كأابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

اإلبأدائية  باملحكمة  الضبط 

تنه بمقأ�سى عقد عدلي  باملحمدية، 

وسجل   2222 يوليو   15 تبرم بأاريخ 

بابن   2222 تغسطس   24 بأاريخ 

سليمان، تم الأصدق بجميع ارصل 

الأجاري الكائن بحي الوحدة العالية 
املحمدية واملسجل 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  والسيد   ،T197222  : الوطني 
رقم  الوطنية  بطاقأه  حافظي  هللا 
وذلك  بينهما،  سوية   ،T229428
بأقويم إجمالي قدره 152.222 درهم.
الأعرضات  جميع  فإن  وعليه 
يجب تن تقدم إلى كأابة ضبط هذه 
من  يوما   15 تجل  داخل  املحكمة 

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كأابة الضبط
اإلمضاء : فاطمة الهصاك

111 مكرر

املحكمة االبتدائية بطانطان
ملف رقم : 2222/21
رقم الحساب :  1492

تقديم تصل تجاري حصة في شركة
بمقأ�سى القانون ارسا�سي املؤرخ 
قدمت السيدة   ،2222 يونيو   22 في 
لبطاقة  الحاملة  بولباز،  محجو6ة 
 JF17639 رقم  الوطنية  الأعريف 
واملسجلة بالسجل الأجاري بطانطان 
تصلها  كافة   18124 رقم  تحت 
شارع   167 رقم   : الكائن  الأجاري 
طانطان  حيداري)  )فيال  غشت   22
 ETS« املدعوة  الشركة  في  كحصة 
 TOMOUH ALMOSTAKBAL
 D’ENSEIGNEMENT PRIVE«
 422.222 SARL AU واملقدر في مبلغ 

درهم.
مصلحة  رئيس  فإن  و6ذلك 
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 مدونة الأجارة.
النشرة الثانية

تحت جميع الأحفظات
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

112 مكرر



عدد 5739 - 29 ر6يع ارو9 1444 )26 تكأو6ر 2222)الجريدة الرسمية   20008

املحكمة االبتدائية بسال
ملف رقم : 2222/35
حساب رقم :  54645

املسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
والذي   2222 فبراير   23 بأاريخ 
بمقأضاه تم تحويل الشكل القانوني :
من صيغة شخص طبيعي باسم 
الجنسية،  مغربي  السيبة  خالد 
الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
 ،128 : فيال  القاطن   AB33745 رقم 
ا2ا، بريسأجيا، شاطئ ارمم، زردا9 
صاحب  سال.  بوقناد9،  الغر6ية، 
رقم   : مقره  صيدلية،  تجاري  محل 
العيايدة،  النصر،  شارع   ،1847
سال ذات السجل الأجاري باملحكمة 

االبأدائية بسال تحت رقم 12682.
إلى صيغة شخص معنوي باسم 
ذات  شركة  العيايدة  صيدلية 
واحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
 : في طور الأأسيس مقرها االجأماعي 
العيايدة،  1847، شارع النصر،  رقم 

سال.
تسجل  الأعرضات  فإن  و6ذلك 
االبأدائية  باملحكمة  الضبط  بكأابة 
تاريخ  من  يبأدئ  تجل  داخل  بسال 
يوما   15 في  وينأهي  ارولى  النشرة 

املوالي للنشرة الثانية لهذا اإلعالن.
النشرة الثانية

113 مكرر

املحكمة االبتدائية بسطات
بيع تصل تجاري

يعلن رئيس مصلحة كأابة الضبط 
تنه  بسطات،  االبأدائية  باملحكمة 
 18716 رقم  تجاري  تصل  بيع  وقع 
 CAFE« املسماة  كمقهى  املسأغل 
بأجزئة  الكائن   «ANAUAR FIKRI
الكما9 22 البقعة رقم 842 بسطات.
البائعة  طرف  من  بالترا�سي 
واملشتري  حر6ا9  نعيمة  السيدة 
والذي  ايوب  الكبير  عبد  السيد 
 142 انأقل بموجب عقد رسمي رقم 
وتاريخ 5 و 23 ماي 2222 واملحرر من 
طرف ارسأاذ كريم العصفاري موثق 
ملقأضيات  طبقا  وذلك  بسطات، 
القانون املنظم لبيع ارصل الأجاري.

تقبل  الأعرضات  فإن  وعليه 

االبأدائية  باملحكمة  الضبط  بكأابة 

الأجاري)  السجل  )قسم  بسطات 

وذلك داخل تجل 15 يوما ابأداء من 

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كأابة الضبط

117 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
تفويت تصل تجاري

ملف رقم 2222/23

حساب رقم 38163

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�سى 

بأاريخ  ومسجل   2222 يوليو   18

بعقد  وامللحق   2222 تغسطس   12

 2222 سبأمبر   29 بأاريخ  اسأدراكي 

 2222 سبأمبر   32 بأاريخ  املسجل 

باع السيد الرجراجي ازريدة الحامل 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

ازريدة  انوار  السيد  إلى   B76292

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
الأجاري  ارصل   M327122 رقم 

املسجل بالسجل الأجاري تحت رقم 

.12856

والكيفية  الشروط  وذلك حسب 

املذكورة في العقد.

تقبل  الأعرضات  فإن  وعليه 

االبأدائية  باملحكمة  الضبط  بكأابة 

من  يوما   15 تجل  داخل  بالجديدة 

تاريخ النشرة الثانية.
اإلعالن ارو9

املشرف على مصلحة السجل الأجاري

4 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد
بيع تصل تجاري

كأابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط باملحكمة االبأدائية ببرشيد، 

في  مؤرخ  رسمي  عقد  بمقأ�سى   تنه 

تمين  السيد  باع   ،2222 تبريل   27

الأعريف  لبطاقة  الحامل  زاكي، 

الوطنية رقم BK222933، والساكن

 الزنقة 137 الرقم 61، مجموعة ن، 

للسيد حمزة  البيضاء  الدار  ارلفة، 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  ناقري، 

الساكن   BK526252 رقم  الوطنية 
بأجزئة املسأقبل، رقم 8، الدار البيضاء، 

كصيدلية  املسأغل  الأجاري  ارصل 

 ،14  »صيدلية فايزة»، الكائنة الرقم 
زم،  واد  وزنقة  تزيال9  زنقة   زاوية 

برشيد  الحسني،  الحي  ب،  بلوك 

تحت  الأجاري  بالسجل  واملسجلة 
رقم 22292 وذلك بثمن إجمالي قدره 

922.222 درهم.

الأعرضات  جميع  فإن  وعليه 

تقدم بكأابة الضبط بهاته املحكمة - 

داخل تجل   - قسم السجل الأجاري 

تاريخ  من  يوما   (15( عشر  خمسة 

النشرة ارولى والثانية.
اإلعالن ارو9

رئيس مصلحة كأابة الضبط

5 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرباط
إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

ملف : تنفيذي عقاري رقم 

2222/16 - حساب : 14453

لفائدة : حفيظة مفأوح املقدمة عن 

القاصرة صوفيا السعيدي
ينوب عنها : ارسأاذان حسن الوازن 

وتمينة الشلح املحاميان  بهيئة 

الر6اط

ضد : الحق العام

كأابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط باملحكمة االبأدائية بالر6اط، 

بأاريخ سأقع  عمومية  سمسرة   تن 

الساعة  على   2222 نوفمبر   29  

بقاعة  صباحا  عشر  الحادية 

البيوعات رقم 5 بهذه املحكمة قصد 

بيع نصيب قاصرة املأمثل في نسبة 

الحامل  املحفظ  العقار  من   7/42

 23/96656 رقم  العقاري  للرسم 

وهو عبارة عن فيال من طابق تر�سي 

 1283 به حديقة مساحتها اإلجمالية 
متر مربع، تقع برقم 34 زنقة تبودر حي 

تكدا9 الر6اط.

البيع  انطالق  الثمن  حدد  وقد 

 1.837.522 مبلغ  في  العلني  باملزاد 

يؤدى الثمن حاال مع إضافة  درهم، 

واجب خزينة الدولة ومصاريف   %3

الأنفيذ.

تقديم  تو  املعلومات  وللمزيد من 

بمكأب  االتصا9  يمكن  عروض 

الأنفيذ املدني شعبة الحجز العقاري 

بهذه املحكمة.
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

حاتم حيلمي

86 

املحكمة االبتدائية بالخميسات

بيع تصل تجاري
ملف رقم 2222/15

حساب رقم 17616

بأاريخ  توثيقي  عقد  بمقأ�سى 

 ST« باعت الشركة   2222 8 سبأمبر 

بن  الحسن  للسيد   «SEBASTIEN

الأعريف  لبطاقة  الحامل  الجياللي، 

والسيد   X145628 رقم  الوطنية 

لبطاقة  الحامل  حوري،  محمد 

 X342214 رقم  الوطنية  الأعريف 

لكل واحد منهما ارصل  بنسبة 50% 

شارع   15 برقم   : الكائن  الأجاري 

واملسجل  الحسن ارو9 الخميسات، 

لدى املحكمة االبأدائية بالخميسات 

رجل  24867،املسأغل  رقم  تحت 

بثمن   «SEBASTIEN« مقهى املسماة 

قدره 252.222 درهم بجميع عناصره 

املادية واملعنوية.

لذلك فإن جميع الأعرضات يجب 

باملحكمة  الضبط  بكأابة  تن توضع 

تجل  داخل  بالخميسات  االبأدائية 

النشرة  صدور  تاريخ  من  يوما   15

الثانية.

النشرة االولى

عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

87 مكرر
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املحكمة االبأدائية بالخميسات

بيع تصل تجاري
ملف رقم 2222/16

حساب رقم 17649

بأاريخ  توثيقي  عقد  بمقأ�سى 

14 سبأمبر 2222 باعت السيدة زهرة 

الأعريف  الحاملة لبطاقة  تبوركين، 

جواد  للسيد   X152352 الوطنية 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  امرايت، 

ارصل   X216241 رقم  الوطنية 
زنقة معركة الهري   : الأجاري الكائن 

رقم 122 الخميسات، املسأغل رجل 

درهم   222.222 قدره  بثمن  مقهى 

بجميع عناصره املادية واملعنوية.

لذلك فإن جميع الأعرضات يجب 

باملحكمة  الضبط  بكأابة  تن توضع 

تجل  داخل  بالخميسات  االبأدائية 

النشرة  صدور  تاريخ  من  يوما   15

الثانية.

النشرة االولى

عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

88 مكرر

املحكمة االبتدائية بايمنتانوت

عقد تقديم تصل تجاري حصة
 في شركة

ملف سجل تجاري رقم 1344

بأاريخ  العرفي  العقد  بمقأ�سى 

بأاريخ واملسجل   2222 يوليو   2 

نور  السيد  قدم   2222 سبأمبر   6  

لبطاقة  الحامل  ادهيده  الدين 

 ،H124513 رقم  الوطنية  الأعريف 

واملعد  له  اململوك  الأجاري  ارصل 

املسيرة»  »صيديلة  لصيدلية 

االبأدائية  باملحكمة  واملسجل 

 2222 ماي   23 بأاريخ  بايمنأانوت 

السجل  من   1344 رقم  تحت 

في طور  في شركة  اإليضاحي كحص 

 STE LA GRANDE«  : الأأسيس 

 PHARMACIE EL MASSIRA SARL

AU» بقيمة 1.844.222 درهم.

تعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  الى  بأعرضاتهم  يأقدموا  تن 

السجل الأجاري باملحكمة االبأدائية 

من  يبأدئ  تجل  داخل  بايمنأانوت 

في  وينأهي  ارو9  اإلعالن  نشر  تاريخ 

اليوم الخامس عشر من نشر االعالن 

الثاني.
اإلعالن ارو9

رئيس مصلحة كأابة الضبط

89 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
شعبة السجل الأجاري

ملف رقم : 19/2222

حساب خصو�سي رقم 5932

تفويت تصل تجاري 
العدلي  العقد  بموجب 

في  املؤرخ  تجاري  تصل   لهبة 

6 تكأو6ر 2221 :

وهب كل من السادة :

و6ريك  ويامنة  افنزاز  فاطمة 

و6ريك  وخديجة  و6ريك  ورشيد 

و6ريك  وفاضمة  و6ريك  وحسناء 

والعربي و6ريك، لفائدة السيد العربي 

 ،JE192212 رقم  وطنيأه  و6ريك، 

جميع حظوظهم املشاعة واملقدرة ب 

64 سهما لألصل  52 سهما من تصل 

الأجاري الصائر إليهم باإلرث الكائن 

بشارع محمد الخامس حي اليوسفية 

املالبس  لبيع  املخصص  تيزنيت 

املادية  عناصره  بجميع  الجاهزة، 

إجمالي  بثمن  قوم  والذي  واملعنوية 

قدره 281.252 درهم.

تسجل  الأعرضات  فإن  و6ذلك 

االبأدائية  املحكمة  ضبط  بمكأب 

عشر  الخمسة  تجل  داخل  بأيزنيت 

الثانية  للنشرة  املوالية   (15( يوما 

الأجارة  من مدونة   84 للمادة  طبقا 

تحت جميع الأحفظات.
اإلعالن ارو9

رئيس مصلحة كأابة الضبط

إمضاء : سعيد تقشوش

90 مكرر

املحكمة االبأدائية بأيزنيت
شعبة السجل الأجاري
ملف رقم : 22/2222

حساب رقم 5955
تفويت تصل تجاري 

العرفي  العقد  بموجب 
في  املؤرخ  تجاري  تصل   لهبة 

22 يونيو 2222 :
حمداوي  احمد  السيد  وهب 
وطنيأه J822874 لفائدة ابنه السيد 
 ،JE177325 محمد حمداوي وطنيأه
جميع ارصل الأجاري للمحل الكائن 
درب مكنون تيزنيت موضوع   1 برقم 
 ،49528725 رقم  املهنية  الضريبة 
الأجاري  بالسجل  مسجل  والغير 
قدره  إجمالي  بثمن  قوم  والذي 

122.222 درهم.
تسجل  الأعرضات  فإن  و6ذلك 
االبأدائية  املحكمة  ضبط  بمكأب 
عشر  الخمسة  تجل  داخل  بأيزنيت 
الثانية  للنشرة  املوالية   (15( يوما 
الأجارة  من مدونة   84 للمادة  طبقا 

تحت جميع الأحفظات.
اإلعالن ارو9

عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

إمضاء : سعيد تقشوش

91 مكرر

املحكمة االبأدائية بأيزنيت
شعبة السجل الأجاري
ملف رقم : 21/2222

حساب رقم 5963
تفويت تصل تجاري 

العرفي  العقد  بموجب 
في  املؤرخ  تجاري  حق  عن   بتناز9 

22 تغسطس 2222 :
بترامت  النجمة  السيدة  تنازلت 
عنها  والنائب   JE191724 وطنيتها 
وطنيأه  او6ال  بوجمعة  زوجها 
سامية  السيدة  لفائدة   J124629
عن   ،JE292532 وطنيتها  لكأمور 
برقم  الكائن  للمحل  الأجاري  الحق 
يوسف  بن  الحسن  موالي  شارع   8
حي افراك تيزنيت واملسجل بالسجل 
الأجاري تحت رقم 14734 باملحكمة 
االبأدائية بأيزنيت مقابل مبلغ قدره 

172.222 درهم.

تسجل  الأعرضات  فإن  و6ذلك 

االبأدائية  املحكمة  ضبط  بمكأب 

عشر  الخمسة  تجل  داخل  بأيزنيت 

الثانية  للنشرة  املوالية   (15( يوما 

الأجارة  من مدونة   84 للمادة  طبقا 

تحت جميع الأحفظات.
اإلعالن ارو9

عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

إمضاء : سعيد تقشوش

92 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كأابة الضبط

مكأب السجل الأجاري

بيع تصل تجاري
إن رئيس مصلحة كأابة الضبط 

باملحكمة االبأدائية بأطوان.

تطبيقا ملقأضيات الفصل 83 من 

مدونة الأجارة القانون رقم 19-95.

رسمي  عقد  بمقأ�سى  تنه  يعلن 

االدري�سي  ارسأاذ  طرف  من  محرر 

 24 بأاريخ  بأطوان،  املوثق  محمد 

تغسطس 2222، باع السيد تحناش 

لبطاقة  الحامل  اللطيف  عبد 

 ،L125771 رقم  الوطنية  الأعريف 

الكائن  الأجاري  ارصل  جميع 

رقم  املنطلق  تجزئة  االغراس  بحي 

غسل  عن  عبارة  وهو  مارتيل،   11

السيارات، واملقيد بالسجل الأجاري 

تحت  بأطوان  االبأدائية  باملحكمة 

السيد  لفائدة  وذلك   ،17416 رقم 

لبطاقة  الحامل  العر6يتي  محمد 

.L45839 الأعريف الوطنية

بمصلحة  الأعرضات  وسأقبل 

السجل الأجاري باملحكمة االبأدائية 

يوما من   15 بأطوان وذلك إلى غاية 

صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن ارو9

رئيس مصلحة كأابة الضبط

اإلمضاء : عبد السالم قايقاي

93 مكرر
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املحكمة االبتدائية بالصويرة

إشهار عقد بيع  تصل تجاري
ملف اإلشهار رقم : 26/2222

السجل الأجاري : 6384

رقم الحساب : 3132

إن رئيس كأابة الضبط باملحكمة 

تسفله  املوقع  بالصويرة  اإلبأدائية 

يصرح :

الأوثيقي  العقد  بمقأ�سى  تنه 

كريمة إيفيرض  املحرر من طرف ذة. 

فاتح  في  واملؤرخ  بالصويرة،  موثقة 

رسوم  عنه  واملؤدى   2222 سبأمبر 

 ،2222 سبأمبر   2 بأاريخ  التسجيل 

 OR : 8540/2022  : رقم   تحت 

.RE:2022000914211064 و

املر6طي،  محند  السيد  باع 

رقم  بطاقأه  الجنسية،  مغربي 

 18 بالرقم  الساكن   ،N14634

ارصل  الصويرة،  املوظفين  تجزئة 

املادية  عناصره  بجميع   الأجاري 

زنقة   61 بالرقم  الكائن  واملعنوية، 

نشاط  ملمارسة  املسأغل  الطواحن، 

الأجاري  بالسجل  واملسجل  مقهى، 

باملحكمة االبأدائية بالصويرة تحت 

قدره  بثمن   ،6384 الأحليلي  الرقم 

السيدة  لفائدة  درهم   1.222.222

 ،HANA OLEANNA BRACALE

لجواز  حاملة  الجنسية،  تمريكية 

والقاطنة   683169322 رقم  السفر 

بالرقم 445 تجزئة البرج 1 الصويرة.

وعليه فعلى دائني البائع املذكور 

مكأب  إلى  بأعرضاتهم  يأقدموا  تن 

السجل الأجاري بهذه املحكمة داخل 

تجل يبأدئ من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

ارو9 وينأهي في اليوم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن ارو9

عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

95 مكرر

املحكمة االبتدائية بصفرو
قسم السجل الأجاري

إشهار بيع تصل تجاري
ملف بيع تصل تجاري رقم : 

26/2222

حساب رقم : 12896

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقأ�سى 

ذ. حميد النخلة املوثق بصفرو بأاريخ 

 2222 سبأمبر   6 و   2222 يوليو   25

مسجل بصفرو في 8 سبأمبر 2222.

بموجبه باع ورثة الباكي�سي بوزيان 

القاطنين  محمد  الباكي�سي  وورثة 

تبو  العظيم  عبد  للسيد  بصفرو 

الساكن   N353413 الفضل بطاقأه 

دوار ايت واحي اغبالو اقورار صفرو.

هو  الذي  الأجاري  ارصل  كافة 

عبارة عن صيدلية »صيدلية حبونة 

الجديدة» الكائنة رقم 312 شارع ابن 

سينا حبونة صفرو واملقيدة بالسجل 

الأجاري بصفرو تحت الرقم الأحليلي 

 822.222 بثمن إجمالي قدره   4792

املنصوص  الشروط  حسب  درهم، 

عليها بعقد البيع.

بكأابة  الأعرضات  تقبل  بحيث 
الضبط باملحكمة االبأدائية بصفرو 

15 يوما ابأداء  داخل تجل ال يأعدى 

من تاريخ النشرة الثانية طبقا للفصل 

84 من القانون الأجاري وما يليه.
اإلعالن ارو9

96 مكرر

املحكمة االبتدائية أبي الجعد
بيع تصل تجاري

لألسأاذ  توثيقي  عقد  بمقأ�سى 

مؤرخ  بخريبكة  موثق  الغالوي  عمر 

السيد  باع   ،2222 سبأمبر   29 في 

الساكن  مغربي،  املسكيني،  السعيد 

الجعد،  تبي  العيون  تجزئة   15

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
ابنأه  عن  نيابة   ،QA32337 رقم 

القاصر ريم املسكيني املزدادة بأاريخ 

ملف  موضوع   2228 فبراير   14

 2222/1619/22 نيابة شرعية رقم 

بابأدائية تبي الجعد.

ب  الساكن  عبو9،  اكرم  لفائدة 

الجعد،  تبي  الخير  ترض  تجزئة   24

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  والحامل 

 ،QB1299 رقم

مناصفة مع السيد يونس اكنى، 

الساكن ب 62 تجزئة ترض الخير تبي 

الأعريف  لبطاقة  والحامل  الجعد، 

 ،QB8542 الوطنية رقم

املسجل  الأجاري  ارصل  جميع 

باملحكمة االبأدائية بأبي الجعد تحت 

بالسجل الأحليلي الكائن   1692 رقم 

تبي  الثاني  الحسن  شارح   129 ب 

الجعد عبارة عن مقهى بثمن إجمالي 

على  مفصلة  درهم   525.222 قدره 

الشكل الأالي :

العناصر املعنوية بقيمة 125.222 

درهم.

 422.222 العناصر املادية بقيمة 

درهم. 

الأعرضات  فإن  لذلك  وتبعا 

باملحكمة  الضبط  بكأابة  تسجل 

تجل  داخل  الجعد  بأبي  االبأدائية 

تاريخ  من  يوما   (15( عشر  خمسة 

صدور النشرة الثانية.
اإلعالن ارو9

اإلمضاء : رئيس كأابة الضبط

97 مكرر

املحكمة االبتدائية بجرسيف
شعبة السجل الأجاري

 تفويت حقوق الكراء ملحل تجاري
ملف تفويت رقم : 27/2222

يعلن رئيس مصلحة كأابة الضبط 

بجرسيف  االبأدائية  باملحكمة 

بأاريخ توثيقي  عقد  بمقأ�سى   تنه 

واملسجل   ،2222 تغسطس   8  

 2222 تغسطس   18 في  بجرسيف 

تحت املراجع الأالية : د.و 2218 اس 

تم تفويت حقوق كراء محل   ،2258
الأجاري  باملركب  الكائن  الأجاري 

 2 الرقم  املومن  عبد  شارع  بديعة 
جرسيف، املسجل بالسجل الأجاري 

بجرسيف  االبأدائية  باملحكمة 

 6812 رقم ترتيبي و   247 تحت رقم 

السيد  طرف  من  تحليلي،  رقم 

الوطنية  بطاقأه  لعرج،  منصور 

السيد  لفائدة   ZG21939 رقم 

بطاقأه الوطنية رقم  احمد ناشط، 

 162.222 بثمن  وذلك   ،F52925

درهما.

بمصلحة  الأعرضات  وسأقبل 

السجل الأجاري باملحكمة االبأدائية 

بجرسيف إلى غاية  15 يوما من صدور 

النشرة الثانية طبقا ملقأضيات املادة 

84 من مدونة الأجارة.
اإلعالن ارو9

رئيس مصلحة كأابة الضبط

محمد العابد

منأدب قضائي

98 مكرر

املحكمة االبأدائية بجرسيف

شعبة السجل الأجاري

 بيع تصل تجاري
ملف تفويت رقم : 28/2222

يعلن رئيس مصلحة كأابة الضبط 

تنه  بجرسيف  االبأدائية  باملحكمة 

بموجب عقد عدلي بأاريخ 12 سبأمبر 

سجل  ضمن  واملسجل   ،2222

املخألفة رقم 42 تحت 175 صحيفة 

166، باع السيد مرموغي عبد العزيز 

)املفأاح)  الأجاري  تصل  محمد  بن 

املقاومة  بشارع  الكائن  للمحل 

واملعد  بجرسيف  املحطة  قيسارية 
للحالقة واملسجل بالسجل الأجاري 

للسيد    6778 بجرسيف تحت رقم 

بثمن  وذلك  عبيد  بن  را�سي  بناصر 

قدره 65.222 درهم.

بمصلحة  الأعرضات  وسأقبل 

السجل الأجاري باملحكمة االبأدائية 

بجرسيف إلى غاية  15 يوما من صدور 

النشرة الثانية طبقا ملقأضيات املادة 

84 من مدونة الأجارة.
اإلعالن ارو9

رئيس مصلحة كأابة الضبط

محمد العابد

منأدب قضائي

99 مكرر
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املحكمة االبتدائية بسوق أربعاء 

الغرب

ملف رقم : 2222/25

حساب :  7492

 بيع تصل تجاري
تجاري  تصل  بيع  عقد  بمقأ�سى 

املحرر   2222 سبأمبر   15 املؤرخ في 

من طرف ارسأاذة حفيظة السنوني 

باع  القنيطرة،  بمدينة  موثقة 

الساكن  بلعمري  بوشعيب  السيد 

موالي   153 رقم  ارحباس  بأجزئة 

الأعريف  لبطاقة  والحامل  بوسلهام 

للسيد   BJ162924 رقم  الوطنية 

الساكن بحي املسيرة  عصام النهري، 

الخضراء شارع تبي املحاسين رقم 48 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم UB57391، ارصل الأجاري وهو 

باملنطقة  كائنة  صيدلية  عن  عبارة 

تربعاء  سوق   12 رقم  الصناعية 

الأجاري  بالسجل  واملسجل  الغرب، 

تربعاء  بسوق  االبأدائية  باملحكمة 

الغرب تحت رقم 27262.

من  املذكورتو  البائع  دائني  فعلى 
يدعي حقا على ارصل الأجاري تعاله 
تقييد  على  بأعرضاتهم  يأقدموا  تن 
السجل الأجاري باملحكمة االبأدائية 
بسوق تربعاء الغرب إلى غاية  15 يوما 

املوالية لنشر اإلعالن الثاني.
النشرة ارولى

رئيس مصلحة كأابة الضبط
رشيد فريقش

100 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف إشهار عقد تناز9 عن ارصل 

الأجاري
 رقم : 2222/17

حساب خصو�سي رقم :  28939
احمد،  الفقير  السيد   : تناز9 
CIN : PM813612 مغربي الجنسية

حرر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالقنيطرة بأاريخ 26 تغسطس 2222 
ب  الكائن  الأجاري  بارصل  املأعلق 
 22 املحل رقم   172 بلوك س رقم   :
اوالد اوجيه القنيطرة واملسأغل لبيع 
بالسجل  واملقيد  الخفيفة  املأكوالت 
االبأدائية  املحكمة  لدى  الأجاري 

والذي   69542 بالقنيطرة تحت رقم 

تم تقديره ب 15222 درهم.

بالقنيطرة  محرر  عرفي  وعقد 

املأعلق   2222 سبأمبر   26 بأاريخ 

بنصيبه في ارصل الأجاري الكائن ب: 

توالد اوجيه تجزئة بسمة عمارة   

القنيطرة   2 رقم  محل   19 رقم 

السريعة  املأكوالت  لبيع  املسأغل 

لدى  الأجاري  بالسجل  واملقيد 

بالقنيطرة  االبأدائية  املحكمة 

والذي تم تقديره   69542  تحت رقم 

ب 2522 درهم.

حدا�سي  محمد  السيد  لفائدة 

.CIN : S842793 مغربي الجنسية

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 مدونة الأجارة.

النشرة ارولى
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

كوثر الشاوي

منأدب قضائي من الدرجة الثانية

101 مكرر

محكمة االستئناف بتازة
ملخص القرار بعد إجراء املسطرة 

الغيابية
ملف جنائي اسأئنافي رقم :

2221/2612/93
ملف ابأدائي : 

2222/2612/88
اإلسم العائلي : احنيشة.
اإلسم الشخ�سي : بال9.

إبن : عال9 بن احمد وتمه : فاطمة 
بنت علي ض.

املولود بأاريخ : 1986.
ابراهيم  اوالد  دوار   : الساكن 

جماعة وقيادة كاف الغار تازة.
تكأو6ر   27 بأاريخ  عليه  حكم 

.2221
)سنأين  املسأأنف  القرار  بأأييد 
والباقي  سنة  حدود  في  نافذا  حبسا 
املتهم  وتحميل  الأنفيذ)  موقوف 

الصائر مجبرا في اردنى.
السرقة املقرونة بظروف   : رجل 

الأعدد والكسر والليل.
ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

102
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وزارة التجهيز والنقل 

واللوجستيك واملاء

 املؤسسات املضرة والغير املالئمة

 تو الخطيرة من الدرجة ارولى

بحث حو9 الكشف عن املنافع 
واملضار
إعالن

إن بحثا حو9 الكشف عن املنافع 

سيفأأح  واحد،  شهر  مدته  واملضار 

2222 بمكاتب  31 تكأو6ر  ابأداء من 

باها،  آيت  اشأوكة  إقليم  عمالة 

وذلك بناء على الطلب الذي تقدمت 

 SOUSSIYA( به شركة سوسية غاز 

االجأماعي  مقرها  الكائن   (GAZ

الحي  تيزنيت  طريق   14 بالكيلومتر 

واملأعلق  بيبي،  سيدي  الصناعي 

قنينات  لأخزين  مسأودع  بإنشاء 

بدوار   (GPL( املسيل  النفطي  الغاز 

إقليم  الخر6ة جماعة وادي الصفاء 

موافاتي  قصد  باها،  آيت  اشأوكة 

برتيكم الشامل حو9 املشروع.

هذا، ويوجد ملف البحث بمكاتب 

عمالة إقليم اشأوكة آيت باها، حيث 

يهمه ارمر،  يمكن االطالع عليه ملن 

وذلك خال9 توقات العمل اإلداري.

103

 وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  تصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبأمبر   27 بأاريخ   2222/1587

العقار  على  سيجري  الذي   2222

العقاري  الرسم  موضوع  الفالحي 

شراكة  اتفاقية  ذي   R/12297 رقم 

بين القطاعين العام والخاص حو9 

العقارات الأابعة مللك الدولة املغر6ية 

املأواجد   2222 يوليو   29 بأاريخ 

قيادة  املساعدة،  الترابية  بالجماعة 

سليمان،  سيدي  دائرة  املساعدة، 

من  ابأداء  سليمان،  سيدي  إقليم 

غاية إلى   2222 تكأو6ر   17  تاريخ 

27 تكأو6ر 2222 بحث علني في شأن 

تثقاب   6 بإنجاز  الترخيص  مشروع 

سقي  تجل  من  منها،  املاء  وجلب 

مساحة 168,87 هكأارا لفائدة شركة 

ممثلة   TOP MANDARINE SARL

السيد  القانوني  ممثلها  شخص  في 

الحبيب بن الطالب الحامل لبطاقة 

.E117272 الأعريف الوطنية

6

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  تصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

2222/1625 بأاريخ 28 سبأمبر 2222 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

ذي الرسم العقاري رقم   2 الشأوكي 

32/25223 وعقد كراء محل تجاري 

املأواجد   2228 مارس   26 بأاريخ 

قاسم،  سيدي  الترابية  بالجماعة 

سيدي  باشوية   ،4 اإلدارية  املحلقة 

ابأداء  إقليم سيدي قاسم،  قاسم، 

إلى غاية  2222 تكأو6ر   18  من تاريخ 

28 تكأو6ر 2222 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

من تجل غسل السيارات  منه،  املاء 

ابكار  خديجة  السيدة  لفائدة 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 

.GK12126

7

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  تصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

2222/1627 بأاريخ 28 سبأمبر 2222 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 
العقاري  الرسم  ذي   642 ياسمين 
بالجماعة  املأواجد   72/5734 رقم 

املحلقة  سليمان،  سيدي  الترابية 

باشوية سيدي سليمان،   ،5 اإلدارية 

من  ابأداء  سليمان،  سيدي  إقليم 

غاية إلى   2222 تكأو6ر   18  تاريخ 

في  علني  بحث   2222 تكأو6ر   28

شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثقب 

غسل  تجل  من  منه،  املاء  وجلب 

السيارات لفائدة السيد      عبد هللا 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.CC21733

8

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  تصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

2222/1626 بأاريخ 28 سبأمبر 2222 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 
العقاري  الرسم  ذي   181 تكدا9 
املأواجد بالجماعة   13/27662 رقم 

املحلقة  سليمان،  سيدي  الترابية 

باشوية سيدي سليمان،   ،2 اإلدارية 

من  ابأداء  سليمان،  سيدي  إقليم 

غاية إلى   2222 تكأو6ر   18  تاريخ 

28 تكأو6ر 2222 بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

من تجل غسل السيارات  منه،  املاء 

الر6يلي  فشأالة  السيدة  لفائدة 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 

.G824172

9

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مديرة  تصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
سبأمبر   27 بأاريخ   2222/1586
العقار  على  سيجري  الذي   2222
رقم  العقارية  بالرسوم  الفالحي 
 R/32543 و R/32542 و R/32542
شراكة  اتفاقية  ذي   R/37827و
والخاص  العام  القطاعين  بين 
مشروع رقم   2222 يوليو   29 بأاريخ 
بالجماعة  املأواجد   252727/2b
دائرة  زيرارة،  قيادة  زيرارة،  الترابية 
الشراردة، إقليم سيدي قاسم، ابأداء 
إلى غاية  2222 تكأو6ر   17  من تاريخ 
27 تكأو6ر 2222 بحث علني في شأن 
تثقاب   6 بإنجاز  الترخيص  مشروع 
سقي  تجل  من  منها،  املاء  وجلب 
مساحة 114,26 هكأارا لفائدة شركة 
ممثلة   MANDARINE DU NORD
السيد  القانوني  ممثلها  شخص  في 
الحبيب بن الطالب الحامل لبطاقة 

.E117272 الأعريف الوطنية
10

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مديرة  تصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
سبأمبر   27 بأاريخ   2222/1589
العقار  على  سيجري  الذي   2222
املسمى جليل 13 ذي الرسم العقاري 
املأواجد بالجماعة   13/28284 رقم 
املحلقة  سليمان،  سيدي  الترابية 
باشوية سيدي سليمان،   ،5 اإلدارية 
من  ابأداء  سليمان،  سيدي  إقليم 
غاية إلى   2222 تكأو6ر   17  تاريخ 
27 تكأو6ر 2222 بحث علني في شأن 
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 
من تجل غسل السيارات  منه،  املاء 
لفائدة السيدة احالم زهيد ومن معها 
الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 

.GA218953
11

 III. - إعالنات إدارية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  تصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبأمبر   29 بأاريخ   2222/1622

العقار  على  سيجري  الذي   2222

العقاري  الرسم  ذي  تزغار  املسمى 

املأواجد بالجماعة   13/56746 رقم 

دائرة  تزغار،  قيادة  تزغار،  الترابية 

سيدي  إقليم  سليمان،  سيدي 

سليمان، ابأداء من تاريخ 19 تكأو6ر 

 2222 تكأو6ر   28 غاية  إلى   2222

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من تجل 

سقي 1 هكأارا لفائدة السيد الأويس 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  محمد 

.GA83921 الوطنية

12

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  تصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبأمبر   29 بأاريخ   2222/1622

2222 الذي سيجري بالعقار املأواجد 

احمد  سيدي  الترابية  بالجماعة 

الشريف، قيادة سيدي بوصبر، دائرة 

الوحدة، إقليم وزان ابأداء من تاريخ 

19 تكأو6ر 2222 إلى غاية 28 تكأو6ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2222

تجل  من  املاء،  بجلب  الترخيص 

 HICHA اسأغال9 مقلع لفائدة شركة

NABIL CARRIERE SARL AU ممثلة 

السيد  القانوني  ممثلها  شخص  في 

لبطاقة  الحامل  املالك  عبد  يونس 

.EZ822232 الأعريف الوطنية

13

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  تصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبأمبر   29 بأاريخ   2222/1623

العقار  على  سيجري  الذي   2222

العقاري  الرسم  ذي  حسنة  املسمى 

الكائن بقبيلة مخأار   R/41219 رقم 

بومعيز،  الترابية  بالجماعة  املأواجد 

قيادة بومعيز، دائرة سيدي سليمان، 

من  ابأداء  سليمان،  سيدي  إقليم 

غاية إلى   2222 تكأو6ر   18  تاريخ 

28 تكأو6ر 2222 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

 3,9842 سقي  تجل  من  منه،  املاء 

هكأارا لفائدة السيد ادريس بلحمام 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.GA32959

14

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  تصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبأمبر   29 بأاريخ   2222/1618

العقار  على  سيجري  الذي   2222

الرسم  ذي   2 الكبيرة  بالد  املسمى 

العقاري رقم R/26547 الكائن بقبيلة 

بين مالك املأواجد بالجماعة الترابية 

دائرة  الخنيشات،  قيادة  توغيلت، 

ابأداء  قاسم،  سيدي  إقليم  روغة، 

إلى غاية  2222 تكأو6ر   19  من تاريخ 

28 تكأو6ر 2222 بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

املاء منه، من تجل االسأعما9 املنزلي 

كما9  السيد  لفائدة  املاشية  وإرواء 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  شويبة 

.GK88592 الوطنية

15

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مديرة  تصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
سبأمبر   29 بأاريخ   2222/1619
العقار  على  سيجري  الذي   2222
ذي  الجياللي  الشيخ  بالدات  املسمى 
22347/ر الواقع بدوار  املطلب رقم 
الزويهرات املأواجد بالجماعة الترابية 
الخنيشات، قيادة الخنيشات، دائرة 
روغة، إقليم سيدي سليمان، ابأداء 
إلى غاية  2222 تكأو6ر   19  من تاريخ 
في  علني  بحث   2222 تكأو6ر   28
بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 
غسل  تجل  من  منه،  املاء  وجلب 
 EXTRAT شركة  لفائدة  السيارات 
 CARBURANT ET TRAVAUX
شخص  في  ممثلة   DIVERS SARL
شويبة  كما9  القانوني  ممثلها 
الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.GK88592
16

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مديرة  تصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
 2222 3 تكأو6ر  2222/1661 بأاريخ 
املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 
العقاري  الرسم  ذي  لبأيرة  فدان 
املأواجد بالجماعة   81/19352 رقم 
الترابية ايت بويحيى الحجامة، دائرة 
ابأداء  الخميسات،  إقليم  تيفلت، 
إلى غاية  2222 تكأو6ر   24  من تاريخ 
بحث علني في شأن   2222 نوفمبر   2
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 
 3 من تجل سقي مساحة  منه،  املاء 
عبد  سيدي  السيد  لفائدة  هكأارا 
الحكيم السباعي املساهلي والسيدة 
لبطاقتي  الحاملين  اعراب  عواطف 
AB255824 الوطنية   الأعريف 

.AB518228و
17

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  تصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2222 3 تكأو6ر  2222/1662 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

العقاري  الرسم  ذي  الواد  جنانات 

سبعة  وفدان   81/12846 رقم 

الأحفيظ  مطلب  موضوع  رجا9 

بالجماعة  املأواجد   81/5659 رقم 

الترابية ايت بويحيى الحجامة، دائرة 

ابأداء  الخميسات،  إقليم  تيفلت، 

إلى غاية  2222 تكأو6ر   24  من تاريخ 

بحث علني في شأن   2222 نوفمبر   2

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة سقي  تجل  من  منه،   املاء 

هكأارا لفائدة السيد سيدي حنا   3  

الأعريف  لبطاقة  الحامل  محمد 

.X42384 الوطنية

18

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  تصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2222 3 تكأو6ر  2222/1663 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

العقاري  الرسم  ذي   3 الغابة  بالد 

املأواجد بالجماعة   81/17636 رقم 

الترابية ايت بويحيى الحجامة، دائرة 

ابأداء  الخميسات،  إقليم  تيفلت، 

إلى غاية  2222 تكأو6ر   24  من تاريخ 

بحث علني في شأن   2222 نوفمبر   2

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

السيدة  لفائدة  هكأارا   1,3738

لبطاقة  الحاملة  نادية  الطنجاوي 

.G241424 الأعريف الوطنية

19
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  تصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2222 3 تكأو6ر  2222/1667 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

الرسم  ذي   2 الوافي  سيدي  فدان 

املأواجد   81/18826 رقم  العقاري 

بالجماعة الترابية ايت علي اولحسن، 

الخميسات،  إقليم  تيفلت،  دائرة 

 2222 تكأو6ر   24 تاريخ  من  ابأداء 

2222 بحث علني  نوفمبر   2 إلى غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء منه، من تجل سقي 

لفائدة  هكأارا   2,9294 مساحة 

السيدة امليوي اما9 الحاملة لبطاقة 

.PX817996 الأعريف الوطنية

20

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

تكأو6ر   32 بأاريخ  ح.ج2222/1668 

العقار  على  سيجري  الذي   2222

الرسم  ذي  مصابين  عين  املسمى 

املأواجدة    81/13924 العقاري عدد 

بالجماعة الترابية عين الجوهرة،دائرة 

ابأداء  الخميسات،  إقليم  تيفلت،  

إلى غاية  تكأو6ر2222   24 من تاريخ 

2222 بحث علني في شأن  2 نوفمنبر 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه  املاء  

ابو  السيد  لفائدة  هكأارا    2,2129

لبطاقة  الحامل  حسن  الدهاج 

.A142653  الأعريف الوطنية

 21

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

تكأو6ر   3 بأاريخ   2222/1664 ح.ج 

العقار  على  سيجري  الذي   2222

املسمى بنعي�سى ذي الرسم العقاري 

بالجماعة  املأواجد   R/73912 عدد 

دائرة  اولحسن،  علي  آيت  الترابية 

ابأداء  الخميسات،  ،إقليم  تيفلت  

إلى غاية   2222 تكأو6ر   24 من تاريخ 

2222 بحث علني في شأن  2 نوفمنبر 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

 2 منه من تجل سقي مساحة  املاء  

هكأارا لفائدة السيد املرني�سي حسن 

محمد  القاصرين  ابنيه  عن  نيابة 

املرني�سي ومرية املرني�سي والسيد علي 

االحرش الحاملين لبطاقتي الأعريف 

.K371923و C252253 الوطنية

 22 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

تكأو6ر   3 بأاريخ  ح.ج2222/1659 

العقار  على  سيجري  الذي   2222

عقد  ذي   2 ق  الشارف.  بئر  املسمى 

شراء ض بعدد 484 ص488 املأواجد 

بالجماعة الترابية مقام الطلبة، دائرة 

ابأداء  الخميسات،   تيفلت،إقليم 

إلى غاية   2222 تكأو6ر   24 من تاريخ 

2222 بحث علني في شأن  2 نوفمنبر 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه  املاء  

بالفقيه  السيد  لفائدة  هكأارا   1

الأعريف  لبطاقة  الحامل  بنعي�سى 

. X199299 الوطنية

23

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

تكأو6ر   3 بأاريخ  ح.ج2222/1658 

العقار  على  سيجري  الذي   2222

بيع  بوعويدة ذي عقد  عين  املسمى 

2222 موضوع  32 يونيو  حرر بأاريخ 

 81/4258 عدد  الأحفيظ  مطلب 

عين  الترابية  بالجماعة  املأواجد 

تيفلت،إقليم  دائرة  الجوهرة، 

 24 تاريخ  من  ابأداء  الخميسات،  

نوفمنبر   2 غاية  إلى   2222 تكأو6ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2222

وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 1 منه من تجل سقي مساحة  املاء  

اللحياني  السيد  لفائدة  هكأارات 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  العربي 

.A291831 الوطنية

24

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

تكأو6ر   3 بأاريخ   ح.ج2222/1657 

العقار  على  سيجري  الذي   2222

املسمى فدان زيلي ذي الرسم العقاري 

بالجماعة  املأواجد  عدد81/11162 

دائرة  اولحسن،  علي  آيت  الترابية 

ابأداء  الخميسات،  إقليم  تيفلت، 

إلى غاية   2222 تكأو6ر   24 من تاريخ 

2222 بحث علني في شأن  2 نوفمنبر 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه  املاء  

2,1835 هكأارا  لفائدة السيد عبوت 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  مصطفى 

. XA32955 الوطنية

25 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

تكأو6ر   3 بأاريخ  ح.ج2222/1656 

العقارين  على  الذي سيجري   2222

املسميين فدان ظهر الجوامع وفدان 

 79 لحرش ذي عقد شراء ض بعدد 

بالجماعة  املأواجدين   239 وعدد 

تيفلت،  الطلبة،دائرة  مقام  الترابية 

من  ابأداء  الخميسات،  إقليم 

 2 غاية  إلى   2222 تكأو6ر   24 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2222 نوفمنبر 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

 1 منه من تجل  سقي مساحة  املاء  

احمد  ملغاري  السيد  لفائدة  هكأارا 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.SH38322

26

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

تكأو6ر   3 بأاريخ  ح.ج2222/1655 

العقار  على  سيجري  الذي   2222

ذي  لحميرة  عين  فدان  املسمى 

 321 ص   296 بعدد  ض  شراء 

سيدي  الترابية  بالجماعة  املأواجد 

تيفلت،إقليم  دائرة  الرزاق،  عبد 

 24 تاريخ  من  ابأداء  الخميسات،  

نوفمبر   2 غاية  إلى   2222 تكأو6ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2222

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء  منه 

من تجل سقي مساحة 2,86 هكأارات 

لفائدة السيد خير هللا عماد الحامل 

.I553222 لبطاقة الأعريف الوطنية

27
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

تكأو6ر   3 بأاريخ  ح.ج2222/1654 

العقار  على  سيجري  الذي   2222

العقاري  الرسم  ذي  زيلي  املسمى 

بالجماعة  املأواجد   81/3859 عدد 

دائرة  اولحسن،  علي  آيت  الترابية 

ابأداء  الخميسات،   تيفلت،إقليم 

إلى غاية   2222 تكأو6ر   24 من تاريخ 

2222 بحث علني في شأن  2 نوفمنبر 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه  املاء  

السيد  لفائدة  هكأارا   6,2742

بوعشرين عبد العالي الحامل لبطاقة 

.G16573 الأعريف الوطنية

28

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

تكأو6ر   3 بأاريخ  ح.ج2222/1675 

العقار  على  سيجري  الذي   2222

العقاري  الرسم  ذي  سعيد  املسمى 

بالجماعة  املأواجد   67/6232 عدد 

دائرة  بورزوين،  آيت  الترابية 

ابأداء  الحاجب،   الحاجب،إقليم 

إلى غاية   2222 تكأو6ر   21 من تاريخ 

31 تكأو6ر 2222 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه  املاء  

موهمو  السيدة  لفائدة  هكأارات   5

الأعريف  لبطاقة  الحاملة  فاطمة 

.D725474 الوطنية

29

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة   تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

سبأمبر   29 ح.ج2222/1633بأاريخ 

العقارين  على  الذي سيجري   2222

وتزكاغين  اوحسان  ثاغدة  املسميين 

اإلسأغال9  شهادتي  ذي  ايزيرين  مع 

املأواجد   58 وعدد   59 عدد 

دائرة  تالزمت،  الترابية  بالجماعة 

من  ابأداء  بوملان،   مرموشة،إقليم 

 27 إلى غاية   2222 تكأو6ر   17 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2222 تكأو6ر 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه  املاء  

السيد  لفائدة  هكأارات   2,8991

بحى محمد الحامل لبطاقة الأعريف 

.CB16723 الوطنية

30

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار تصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسبو رقم ح.ج 2222/1653 

الذي   ،2222 سبأمبر   32 بأاريخ 

على العقار املسمى املسمى  سيجري  

رقم  العقاري  الرسم  موضوع  ادم 

57/6912 ذي عقد بيع محرر بأاريخ 

2221،  املأواجد بالجماعة  5 فبراير 

اركالون،   قيادة  بن صميم،  الترابية 

 28 تاريخ  من  ابأداء  افران،   اقليم 

نونبر    7 غاية  الى    ،2222 تكأو6ر 

بحث علني في شأن مشروع   ،2222

الترخيص بانجاز بئر وجلب املاء منه، 

وسفي  املنزلي  االسأعما9  تجل  من 

لفائدة  هكأار،     2.2122 مساحة 

السيد)ة) العشميط سميرة،  الحامل 

رقم   الوطنية  الأعريف  لبطاقة  )ة) 

.D364518

31 

 وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار تصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسبو رقم ح.ج 2222/1638 

الذي   ،2222 سبأمبر   32 بأاريخ 

الدار  املسمى  العقار  على  سيجري  

12ص  برقم  ذي عقد مقاسمة ض 

الترابية  بالجماعة  املأواجد   ،224

اقليم  تازة،  باب  فغلوم،دائرة  بني 

شفشاون، ابأداء من تاريخ فاتح نونبر 

 ،2222 نونبر    11 الى غاية    ،2222

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بانجاز ثقب وجلب املاء منه، من تجل 

املاشية،    واالرواء  املنزلي  االسأعما9 

محمد،   العطار  السيد)ة)  لفائدة 

الحامل )ة) لبطاقة الأعريف الوطنية 

.K42211 رقم

32 

 وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار تصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسبو رقم ح.ج 2222/1643 

الذي   ،2222 سبأمبر   32 بأاريخ 

سيجري  على العقار املسمى اجماض 

برقم  ض  شراء  ذي  القليب  ادمر 

بالجماعة  املأواجد   ،144 227ص 

الترابية واد افران، قيادة واد افران، 

 28 تاريخ  من  ابأداء  افران،  اقليم 

نونبر    7 غاية   الى   2222 تكأورب 

بحث علني في شأن مشروع   ،2222

الترخيص بانجاز بئر وجلب املاء منه، 

   ،2.5129 مساحة  سقي  تجل  من 

لفائدة السيد)ة) فاضلي عبد الحق،  

الحامل )ة) لبطاقة الأعريف الوطنية 

.DA22427 رقم

33 

 وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار تصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسبو رقم ح.ج  2222/1635  

الذي   ،2222 سبأمبر   32 بأاريخ 

املسمى   العقار  على  سيجري  

العقاري رقم  تاقشميرت ذي الرسم 

بالجماعة  املأواجد   ،57/18646

الترابية عين اللوح، قيادة قيادة عين 

اللوح، اقليم افران، ابأداء من تاريخ 

نونبر    7 الى غاية    2222 تكأو6ر   28

بحث علني في شأن مشروع   ،2222

املاء  جلب  ثقب   بانجاز  الترخيص  

 1.52 مساحة  سقي  تجل  من  منه، 

هكأارا   لفائدة السيد)ة) وكريش علي  

الحامل )ة) لبطاقة الأعريف الوطنية 

رقم 1428559.

34 

 وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  تصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج   رقم  لسبو  الحوض  وكالة 

سبأمبر   32 بأاريخ    2222/1636

2222، الذي سيجري  على العقارين 

جنيبة  ام  عي�سى  املونايت  املسميين 

ورقم   222 رقم  شراء  عقد  ذي 

227،  املأواجدين بالجماعة الترابية 

املرس، دائرة ايموزار مرموشة، اقليم 

تكأو6ر   21 من تاريخ  ابأداء   ، بوملان 

تكأو6ر   31 عاية  غاية  الى   ،2222

بحث علني في شأن مشروع    ،2222

املاء  جلب  ثقب   بانجاز  الترخيص  

منه، من تجل سقي مساحة 3.6323 

هكأارات   لفائدة السيد)ة) عزي عمر  

الحامل)ة) لبطاقة الأعريف الوطنية 

.CB236646 رقم

35 
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار تصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسبو رقم ح.ج 2222/1637 

الذي   ،2222 سبأمبر   32 بأاريخ 

سيجري  على العقار املسمى  احر�سي 

ص   217 برقم  ض  شراء  عقد  ذي 

الترابية  بالجماعة  املأواجد   ،294

املرس،دائرة ايموزار مرموشة،  اقليم 

تكأو6ر   21 تاريخ  من  ابأداء  بوملان، 

 ،2222 31 تكأو6ر   2222،  الى غاية 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بانجازثقب وجلب املاء منه، من تجل 

هكأارات،     5.9328 مساحة  سقي 

يوسف،   تكينت  السيد)ة)  لفائدة 

الحامل )ة) لبطاقة الأعريف الوطنية 

.CB223479 رقم

36

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار تصدرته مديرة وكالة 

الحوض لسبو رقم ح.ج 2222/1634 

الذي   ،2222 سبأمبر   29 بأاريخ 

سيجري  على العقار املسمى الريحانة 

 ،122 بعدد  ملكية ضمن  رسم  ذي 

دائرة  الترابية،  بالجماعة  املأواجد 

من  ابأداء  تاونات،  اقليم  تاونات،  

غاية  الى    ،2222 تكأو6ر   17 تاريخ 

في  علني  بحث   ،2222 تكأو6ر    27

بئر  بانجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

وجلب املاء منه، من تجل االسأعما9 

 28  2.6265 مساحة  وسقي  املنزلي 

هكأارات،   لفائدة السيد)ة) الدوزي 

لبطاقة  )ة)  الحامل  الحميد   عبد 

.D49524 الأعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  بموجب قرار تصدره مدير  

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

تكأو6ر   3 بأاريخ   2222/1662

العقار  على  سيجرى  الذي   2222

شراء  ذي  حمادي  ركبة  املسمى 

بالجماعة  املأواجد   ،62 بعدد  ض 

دائرة تيفلت،  الترابية مقام الطلبة، 

تاريخ  من  ابأداء  الخميسات،  إقليم 

نوفمبر   2 إلى غاية   2221 24 تكأو6ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2222

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 1.12 مساحة  سقي  تجل  من  منه، 

هكأارا لفائدة السيد االحمر حفيظ  

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.XA12732
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  بموجب قرار تصدره مدير  

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2222 4 تكأو6ر  2222/1723 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

اكرور ارزوق ذي عقد شراء ض بعدد 

بالجماعة  املأواجد   ،225 ص   148

ايموزار  دائرة  سرغينة،  الترابية 

من  ابأداء  بوملان،  إقليم  مرموشة، 

غاية  إلى   2222 24 تكأو6ر  تاريخ 

بحث علني في شأن   2222 3 نوفمبر 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

محمد   اوغجي  لفائدة  هكأارات   2

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.C163224

39

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  بموجب قرار تصدره مدير  

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2222 4 تكأو6ر  2222/1696 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

عدد  العقاري  الرسم  ذي  الحيوني 

بالجماعة  املأواجد   ،24/21236

دائرة  الترابية عبد الغاية السواحل، 

من  ابأداء  إقليم الحسيمة،  كأامة، 

غاية  إلى   2222 24 تكأو6ر  تاريخ 

بحث علني في شأن   2222 3 نوفمبر 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

معصرة  تزويد  تجل  من  منه،  املاء 

الزيأون باملاء لفائدة السيد الحيوني 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  محمد 

.R57729 الوطنية

40

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  بموجب قرار تصدره مدير  

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

سبأمبر   32 بأاريخ   2222/1576

العقار  على  سيجرى  الذي   2222

املسمى تفضيل II ذي الرسم العقاري 

عدد 25/87154، املأواجد بالجماعة 

مو9  سليمان،  سيدي  الترابية 

الكيفان، دائرة احواز مكناس، إقليم 

19 تكأو6ر  ابأداء من تاريخ  مكناس، 

 2222 تكأو6ر   28 غاية  إلى   2222

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من تجل 

سقي مساحة 2.2821 هكأارا لفائدة 

الزهراء  فاطمة  الحضراوي  السيد 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.PY836785

41

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  بموجب قرار تصدره مدير  

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

سبأمبر   28 بأاريخ   2222/1614

العقار  على  سيجرى  الذي   2222

الرسم  ذي   3 معمورة  املسمى 

املأواجد   ،R/49752 عدد  العقاري 

بالجماعة الترابية الخميسات باشوية 

الخميسات،  إقليم  الخميسات، 

 2222 17 تكأو6ر  تاريخ  من  ابأداء 

إلى غاية 26 تكأو6ر 2222 بحث علني 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

من تجل سقي  منه،  بئر وجلب املاء 

هكأارا لفائدة جمعية   2.12 مساحة 

مدرسة  تالميذ  وتولياء  وتمهات  آباء 

رابعة العدوية بالخميسات في شخص 

ممثلها القانوني.

42

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  بموجب قرار تصدره مدير  

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2222 3 تكأو6ر  2222/1676 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

عدد  العقاري  الرسم  ذي  قراش1 

بالجماعة  املأواجد   ،59/51123

الترابية ايت وال9، دائرة عين عرمة، 

تاريخ  من  ابأداء  مكناس،  إقليم 

نوفمبر   2 إلى غاية   2222 24 تكأو6ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2222

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء منه، 

هكأارا   1.45 من تجل سقي مساحة 

والسيدة  الحمدان  السيد  لفائدة 

نادية عزو  الحامل لبطاقة الأعريف 

.D113695/ D471227 الوطنية

43
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  بموجب قرار تصدره مدير  

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2222 3 تكأو6ر  2222/1672 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

عدد  العقاري  الرسم  ذي  فاطمة 

بالجماعة  املأواجد   ،25/44221

الترابية ايت وال9، دائرة عين عرمة، 

تاريخ  من  ابأداء  مكناس،  إقليم 

2 نوفمبر  إلى غاية   2222 24 تكأو6ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2222

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء منه، 

هكأارا   2.57 من تجل سقي مساحة 

الحريف  امين  السيد محمد  لفائدة 

لبطاقة  الحامل  الحريف  وعمر 

D493677/ الوطنية  الأعريف 

.A69925

44

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  بموجب قرار تصدره مدير  

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2222 3 تكأو6ر  2222/1672 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

سعيد 2 ذي الرسم العقاري عدد25/ 

املأواجد بالجماعة الترابية   ،82956

سيدي سليمان مو9 الكيفان، دائرة 

احواز مكناس، إقليم مكناس، ابأداء 

إلى غاية   2222 24 تكأو6ر  من تاريخ 

بحث علني في شأن   2222 2 نوفمبر 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

اوتيفي  لفائدة  هكأارات   2.2525

الأعريف  لبطاقة  الحامل  محمد 

.U58386 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  بموجب قرار تصدره مدير  

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2222 3 تكأو6ر  2222/1666 بأاريخ 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

ذي الرسم العقاري عدد   II الوحدي 

بالجماعة  املأواجد   ،25/86821

الترابية مجاط، دائرة احواز مكناس، 

تاريخ  من  ابأداء  مكناس،  إقليم 

2 نوفمبر  إلى غاية   2222 24 تكأو6ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2222

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

املنزلي  االسأعما9  تجل  من  منه، 

وسقي مساحة 2.2844 هكأارا لفائدة 

السيد بنعبو فاطمة الحامل لبطاقة 

.D158959 الأعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
وكالة  بموجب قرار تصدره مدير  

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

سبأمبر   32 بأاريخ   2222/1644

القطعة  على  سيجرى  الذي   2222

ذات  الديفون�سي  املسماة  اررضية 

قرار اللجنة النيابية عدد 974 بأاريخ 

2217، املأواجد بالجماعة  14 يوليو 

احواز  دائرة  الجديدة،  واد  الترابية 

من  ابأداء  مكناس،  إقليم  مكناس، 

غاية  إلى   2222 19 تكأو6ر  تاريخ 

28 تكأو6ر 2222 بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

السيد  لفائدة  هكأارا   2.4361

لبطاقة  الحامل  الحسن  بوخاري 

.D48211 الأعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 32 بأاريخ  ح.ج/2222/1646 

سيجرى  الذي   2222 سبأمبر 

عقد  ذات  اررضية  القطعة  على 

بأاريخ  حرر  مشاعة  واجبات   بيع 

بالجماعة  املأواجدة   2221 تبريل   8

عين  دائرة  الجمعة،  عين  الترابية 

من  ابأداء  مكناس،  إقليم  عرمة، 

غاية إلى   2222 تكأو6ر   19  تاريخ 

28 تكأو6ر 2222 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب  وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

السيد  لفائدة  هكأار   13,4571

لبطاقة  الحامل  اسامة  حيدة  بن 

.GK122973 الأعريف الوطنية رقم

48

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

تكأو6ر   3 بأاريخ  ح.ج/2222/1674 

العقار  على  سيجرى  الذي   2222

العقاري  الرسم  ذي  محمد  املسمى 

املأواجد بالجماعة   16/51352 رقم 

اوملاس،  دائرة  بوقشمير،  الترابية 

من  ابأداء  الخميسات،  إقليم 

غاية إلى   2222 تكأو6ر   24  تاريخ 

بحث علني في شأن   2222 نوفمبر   2

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب  وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

اشرورو  السيد  لفائدة  هكأارات   5

الأعريف  لبطاقة  الحامل  محمد 

.A142629 الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  تصدرته  قرار  بموجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بأاريخ ح.ج/2222/1679   رقم 

سيجرى  الذي   2222 تكأو6ر   3  

ذي  الخراوع  املسمى  العقار  على 

 21/87352 رقم  العقاري  الرسم 

املأواجد بالجماعة الترابية كلدمان، 

من  ابأداء  تازة،  إقليم  تازة،  دائرة 

غاية إلى   2222 تكأو6ر   21  تاريخ 

31 تكأو6ر 2222 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب  وجلب 

مساحة  سقي  تجل  من  منه،  املاء 

السيد  لفائدة  هكأارا   2,1522

سويسة عبد العزيز الحامل لبطاقة 

.Z79774 الأعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  تصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

تكأو6ر   3 بأاريخ  ح.ج/2222/1681 

العقار  على  سيجرى  الذي   2222

موضوع  املطيرة  فدان  املسمى 

 21/26574 رقم  العقاري  الرسم 

بأاريخ محرر  كراء  عقد   ذي 

املأواجد   2222 تغسطس   31  

بالجماعة الترابية مكناسة الشرقية، 

من  ابأداء  تازة،  إقليم  تازة،  دائرة 

غاية إلى   2222 تكأو6ر   21  تاريخ 

31 تكأو6ر 2222 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب  وجلب 

مساحة سقي  تجل  من  منه،   املاء 

 3 هكأارات لفائدة السيد الحمداني 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  يوسف 

.Z624534 الوطنية رقم
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جامعة محمد األول بوجدة
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الفصل الثاني :
يعهد إلى السيد مدير أمالك الدولة بتنفيذ ما جاء في مشروع هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
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الفصل الرابع :
يعهد إلى السيد رئيس جماعة لغديرة بتنفيذ ما جاء في مشروع هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

26 أكتوبر 2022
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