
{
صفحة

صفحة

ISSN 0851 - 1225

يطلب االشتراك من املطبعة الرسميةتـــعــــريــــفـــة االشــــــتراك
الرباط - شالة

الهاتف : 0537.76.50.24 - 0537.76.50.25 

0537.76.54.13
الحساب رقم :

310 810 1014029004423101 33
املفتوح بالخزينة اإلقليمية بالرباط

في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

الخارج  إلى  املوجهة  النشرات  يخص  فيما 
الجو  طريق  عن  أو  العادي  الطريق  عن 
إلــــــى  تضـــــاف  الســـريع،  الدولي  البريــــــد  أو 
يمنته  عليها  املنصوص  التعريفة  مبالغ 
فـــي  هـي محــــددة  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........

250 درهما
150 درهما
150 درهما
250 درهما
250 درهما

400 درهم
200 درهم
200 درهم
300 درهم
300 درهم

يتحتم صدورها بالجريدة الرسمية إن اإلعالنات القانونية والقضائية وكذا الرسوم واإلجراءات والعقود املقرر نشرها وإعطاؤها صبغة رسمية، 
يلي آجال اإليداع. ويجب أن تصل النصوص املراد نشرها إلى املطبعة الرسمية يوم الجمعة على أبعد تقدير كي يتأتى نشرها في عدد ثاني أربعاء 

السنة التاسعة بعد املائة - عدد 5634  4 ربيع األول 1442 )21 أكتوبر 2020(

فهرست

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

 I.  -  إعالنات قانونية

13591رانيم باط.............................................................................................................. 

13591سيرفيس فوود �شي براهيم................................................................................... 

 ............................................................................................HOPE AND HOPE13591

 .........................................................................................................SALHY FER13591

 ............................................................................... LA SOCIETE 2 R TAMWIL13592

 ................................................................................................. SOCIETE OUJD13592

 ......................................................................................................... DISTRIVAS13592

 ................................................................................................................ BRANS13592

 .................................................................................. TAREK RACHID TRANS13592

 .................................................................................RESTAURANT SKHAWA13592

 .......................................................................................... WEBHELP AGADIR13592

 ........................................................................................................ONDULINE13593

 ......................................................................WEBHELP CONTACT CENTER13593

 .................................................................................................STE K.I BEAUTY13593

 ...................................................................................... 13593شركة أده كونفيكسيون

 ....................................................................................................NEW LOISIRS13593

 .....................................................................................................BE GADGETS13593

 ................................................................................................... MOBISPHERE13594

 ................................................................................................ B.H.S TRAVAUX13594



صفحة صفحة

عدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222) الجريدة الرسمية13564  

 ............................................................................ STE SAOUD MAROCAINE 13594

 .......................................................................................................... STE AMAL13594

 .................................................................................................RMD SERVICES13594

 .............................................................................................ARMA GUADING13594

 ................................................ SOCIETE COURLISSOF TRAVAUX DIVERS13595

 ..........................................................................................................MATUSOL13595

 ..................................................................................... ALPHA MAN POWER13595

 ................................................................................ CARRIERES DU MAROC13595

 .................................................................. TRAFFITEC EXPORT SOLUTION13595

 ............................................................................................................REV WAY13595

 ................................................................................................... STE LAVAPRO13595

 ................................................................................STE AXMINE COMPANY13595

 ............................................................................................................. STE DKP13596

 .........................................................................STE JADLIN PRODUCTIONS13596

 ............................................................ STE RENT A CAR HADJ AOUROUD13596

 STE LES MENUISERIES INDUSTRIELLES MAROCAINES

 ..............................................................................D’ALUMINIUM 6 13596

 ..........................................................................................................FS2B 13596شركة

 ......................................................................................STE ALIMENT STORE13597

 .........................................................................................................PHITECMA13597

................................................................................................................. 13597ماردرو 

 ..................................................................................... GARAGE AUTO ITALY13597

 ........................................................................................ STE WORLD FROID13597

 .....................................................................STE GLOBAL MOVING SPORT13598

 ................................................................... STE ASMAK BAHR AL JANOUB13598

 ............................................................. STE BOUSSOU CONSTRUCTIONS13598

 .......................................................STE DIRECTOUR HOLLIDAY & EVENT13598

 ........................................................................... STE OMR INVEST SAHARA13598

 ............................................................................STE EL MADKOURI GLACE13599

 .................................................................................... STE MODERN STONE13599

 ..............................................................................................STE MONDALIM13599

 .......................................................................................STE MIM COSMETIC13599

 .......................................................................................................STE NAYASS13599

 ...................................................................................................STE BANI DEC13599

 ...................................................................................................STE SOKICON13599

 ........................................................................................... STE FACTORY LAB13622

 ................................................. STE LEXMARK INTERNATIONAL AFRICA13622

 ..................................................................STE AVON BEAUTY PRODUCTS13622

 .................................................................................... STE TAJINE WATANJIA13622

 .....................................................................STE NOOR DEVELOPPEMENT13622

 ........................................................................... STE CITY BUS TRANSPORT13622

 ........................................................................... STE ALM DESIGN N’PRINT13621

 ......................................................................................STE ADFERT MAROC13621

13621شركة اسال سيافود.............................................................................................. 

 ..............................................................................STE AL MASSAR VOYAGE13621

 ........................................................................................STE SAFI - CERAMIC13621

 ................................................................................................STE THUNAPAL13621

 ...................................................................................... STE MENIARI TRANS13622

 ..............................................................................STE RAHMA AL FIRDAWS13622

 .....................................................................................STE SLIKAM NEGOCE13622

 .............................................................................................. STE MECADEMY13622

 .................................................................................. 13622شركة سيف برادر كومباني

13623شركة أرت ميكانيك.............................................................................................. 

 .....................................................................................STE SAADOM TRANS13623

 ......................................................................STE RAHMA MERE BUSINESS13623

 STE AL MOUBARIKA DE PROMOTION IMMOBILIERE ET DE

 ................................................................................CONSTRUCTION13623

 ...................................................................STE MO'VERFRUTTA TRADING1362 

 .......................................................................................STE JEBBOUR OPTIC1362 

 ........................................................................................................STE GCSUD1362 

 1362شركة مو1ريمو...................................................................................................... 

 ........................................................ STE CENTRE NAKHIL DE L’AVIATION1362 

 .................................................................................................STE ZAKI MOR13625

 ..............................................................................................STE BAG TRAVEL13625

 ...........................................................ECOLE MAROCAINE D’INGENIERIE13625

 ..............................................................................................................BASSITA13625

 ..............................................................................................................BASSITA13625

 ...........................................................................................................MAZARIA13625



صفحة صفحة

13565 الجريدة الرسميةعدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222) 

 ........................................................................................................... TAPIS TEL13625

 ........................................................................................................MAGASANI13626

 ................................................................................................................X PACK13626

 ...................................................................................................... DAR ETTINE13626

 ...........................................................................................RAHA ESSAOUIRA13626

 ..........................................................................................APRIL ASSURANCE13626

 .....................................................................................................SFR FUTURO13626

 .................................................................................. ARTECHNOLOGY PRO13627

 ..........................................................................................ARTWORKS PROD13627

13627شركة مكنوم تيكنولوجي...................................................................................... 

 ........................................CENTRALE DES SOURCES DE L’OUM ER RBIA13627

 ...................................................................PARC EOLIEN DE GHRAD JRAD13628

 ...............................................................................................................PETRAC13628

 ..........................................................................................FACADE ALU INOX13628

 .......................................................................................................... SEVAMED13628

 .................................................................................. STE TRAVAUX FOR ALL13629

 ........................................................................................ 13629شركة يوجيل للحراسة

 ................................................... STE PHARMACIE DE LA GARE D’AZILAL13629

 ........................................................................................................STE ELEVER13629

 .............................................................STE MERL CONSULTING GROUPE13629

 .................................................................................................... SERVICE FAJR13612

 ............................................................................................... POULET AGDAL13612

 .............................................................................................BN CHAMTRANS13612

 ...................................................................................................WEITER CASH13612

 ....................................................................STE BAROUKH PRODUCTION13612

 .................................................................................................. STE COUVERA13611

 .............................................................................................................EUPHOR13611

 ...............................................................HAYAN & CO EDUCATION PRIVE13611

 ....................................................................................... MY HOLDING & CO13611

 .....................................................................................................HOLDVALUE13611

 ....................................................................................................... CAP ACTIVE13611

 .................................................................................................... HOLDALPHA13611

 ........................................................................FLEET SERVICES MOROCCO13611

 ......................................................................................... CLUB HOUSE RGM13612

 ..............................................................................................................ARTSEO13612

 .......................................................................................... PERFALL SERVICES13612

 .........................................................OUAZZOUZ TRANSPORT SERVICES13613

 ...........................................................................................................VIVA LINE13613

 ............................................................................................ SOMAHED PRIVE13613

 .................................................................................................. RONTGENMA13613

 .........................................................................................................EAMAROC13613

 .................................................................................. SOCIETE SCORE AUTO13614

 ........................................................................................SOCIETE BOUMYAS13614

 ...................................................................................... SOCIETE MY LUNCH13614

 ...................................................................................... SOCIETE MY LUNCH13614

 ............................................................................................EL HAMMAZ CAR13614

 ...........................................................................................................MAZAOU13615

 .............................................LA SOCIETE AVIA TOURS INTERNATIONAL13615

 ...........................................................................SSS AGROPRODUCTION 313615

 ...........................................................................................O2 ENGINEERING13615

13615أفنس ريزيدونس................................................................................................... 

 ....................................................................................................... CHOUKTEX13616

 .................................................................................................................KCOM13616

 .........................................................................................................ECOLOSYS13616

 ................................................................................STE PARAMEDIC MAJED13617

 ................................................................STE TRANSPORT HAMILEDDINE13617

 ....................................................................................................... HMK PRIVE13617

 .............................................................................................................STE SDN13617

 ..........................................................................................................STE BRTEL13617

 ...................................................................MAYRA CONSEIL FORMATION13618

 ....................................................................................... EXTRA TRAV ZAHER13618

 ......................................................................................................... IBT TRANS13618

 ......................................................................... RBRW CONCEPT & DESIGN13618

 ........................................................................................................ 13618ميكرو فوياج

 ................................................................ MARSA DEVELOPPEMENT SARL13619

 ....................................................................... SAPPHIRE ASCENSEUR SARL13619

 ...................................................................................................AYDAM PRIVE13619

 ....................................................................................GTP INTERNATIONAL13619



صفحة صفحة

عدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222) الجريدة الرسمية13566  

 ................................................................C.B BATIMENT CONSTRUCTION13619

 ......................................GROUPE SCOLAIRE MANABIE AL ATLAS PRIVE13619

 ................................................................... 13622شركة مدرسة املذاهب الخصوصية

13622كلو1ا  شارتريد اكسبير........................................................................................ 

 .................................................................... TECHNIARCHI SERVICES 13622شركة

 ....................................................................... N&L BEAUTY AND SPA 13622شركة

 ............................................................................. PARAPHARMACIE RABAB13622

 ...................................................................................................2E KM TRAVO13621

 ...................................................................................................AGRI SERAMA13621

 ............................................................................................... STE MOD ORAL13621

 .................................................................................................... UP-DEVELOP13621

 ..................................................................................................... PREVENCIAS13621

 .......................................................................................................AJ SYS INFO13622

 .....................................................................................................LHAM BLADI13622

 ..............................................................................................POSITANO CAFE13622

 .................................................................................L’OSCAR STUDIO SET 713622

 ...................................SOCIETE RENOVATION RECTIFICATION RAPIDE13622

 ......................................................................................LA DINDE DU NORD13622

 ........................................................................................SMARTSOURCE CO13623

..................................................................................................................  N&H13623

 ...............................................................................LE COMPTOIR NIRMINE1362 

 ...........................................................................................KGROUP CAPITAL1362 

 .............................................................................................CAP REAL ESTATE1362 

 ................................................................................................................ BNBAT1362 

 ....................................................................................................GOLD FOYER1362 

 ................................................................................................ SOUALEM BAT 1362 

 ...............SOCIETE FONCIERE ET FINANCIERE DE PARTICIPATION SA13625

 ......................................................................... SUPERETTE LA CONFIANCE13625

 ....................................................................................................... MON CHEF13625

 .................................................................................................JNANE MILODI13625

 ..........................................................................................HALIEUHERB 13625شركة

 ......................................................................................................... RESPIMED13625

 ....................................................................................SOCIETE NOBLE CLIM13626

 ........................................................................TAMUDA MALEK BUILDING13626

 ..................................................................................... SOCIETE ITAR TRANS13626

 ..................................................................................... TAHA MULTISERVICE13626

 ..............................................................................................DREAM DEPOTS13626

 ...............................................................SOCIETE HAFSSA DISTRIBUTION13627

 .........................................................................................GE NETWORK GEN13627

 ...................................................................................................STE. ORBI LAC13627

 ....................................................................................... STE. SOREMES AGRI13627

 .................................................................................STE. MESIOURA TRANS13627

 ......................................................................................STE. KANDAL TRANS13628

 ........................................................................................................MAYRASSA13628

 ................................................................................................AFRICA BRIDGE13628

 ........................................................................................................DISTRALIM13628

 .........................................................................................AZELIS MOROCCO13628

 ...............................FINANCIERE REALITES INTERNATIONAL AFRIQUE13629

 .....................................................ACCES CAPITAL ATLANTIQUE MAROC13629

 ............................................................................................ LAXMI HOLDING13629

 ..............................................................................................STE CDG INVEST13629

 ...................................................................................... STE FIPAR HOLDING13629

 ......................................................................STE ACACIA PARTICIPATIONS13629

 ...............................................................STE EL AMRANI PHYSIO-CLINICA13632

 ......................................................................................................STE MISMAL13632

 .................................................................................................. STE NORDTEL13632

 .........................................................................STE MED FOOD COMPANY13632

 ....................................................................................................STE IMMOXY13632

 ..........................................................................................................STE CMCC13631

 ..................................................................... STE ALL SERVICES YOU NEED13631

 ....................................................................................... STE GROUPE CMCC13631

 .............................................................................. STE HAJJOUB AGRI VERT13631

 ..................................................................................... STE ELITE JEWELLERY13631

 .........................................................................................STE NANO DESIGN13632

 ....................................................................................STE BEAUTY AND SPA13632

13632شركة يا مي أرشيأاكأير اسأوديو.......................................................................... 

13632شركة كونساي لوجيستيك انجنيوري كلين........................................................ 

 ............................................................................................... STE SEGURA TEI13632



صفحة صفحة

13567 الجريدة الرسميةعدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222) 

 STE INTERNATIONAL SOFTWARE AND MECHANICAL TESTING

 ................................................................................. ORGANISATION13632

 ...............................................................STE COMMERCE EL YOUNOUSSI13633

 ...................................................................................................STE MOUPRO13633

 .....................................................................STE CONCASSEUR TASAOUTE13633

13633شركة ت ب بلباز .................................................................................................. 

13633شركة فريكروس تور  .......................................................................................... 

 .............................................................................STE SAGEMCOM MAROC13633

 .............................................................................STE SAGEMCOM MAROC13634

 ............................................................................................. ARMEMENT ATK13634

 .......................................................................................................ATLAS CIVIL13634

 ................................................................................................. STE G T E TRAV13634

 ............................................................................................HIM REAL ESTATE13634

 .........................................................DIAGNOSTICA SCIENCE ET VIE 13635شركة

13635شركة يورين كافي.................................................................................................. 

..................................................................................................................  TMMJ13635

 ...............................................................................................KITCHEN SPACE13635

 ........................................................................................................ FREH PLUS13635

 ......................................................................................................AL AAOUCH13636

 ...........................................................................................................ARGENCY13636

 .................................................................................MARYAM MEDIA PRIVE13636

 .......................................................................................................SAM IMMO13636

 ..................................................................................................MRA CONSEIL13636

 ............................................................................................................ ECOMYA13636

 ....................................................................................................... STE GESTFA13637

 ....................................................................................................... STE GESTFA13637

 .......................................................................................... E.N NEGOCE SARL13637

 ................................................ASS TRANSPORTATION COMPANY 13637شركة

 ....................................SAUDIENNE BADGHSH IMPORT EXPORT 13638شركة

 .................................................................................................................VELGA13638

 ................................................................................................ 13638شــركة فير بارتناريا

 ........................................................................................................ TACO BOIS13638

 ............................................................................. YSTA LOGISTIQUE 13638الشركة

 ...............................................................................................VIK LOG TRANS13639

 ................................................................................................ CRISTAL VERRE13639

 ............................................................................................................ 13639الينا فروي

 ............................................................................................ SEEDS CREATION13639

 ..............................................................................................LA VISTA VISION13639

 .................................................................................................STE SIBRAMED13639

 .............................................................................................SHADID CAPITAL136 2

 ....................................... SOCIETE SERVICE ET SOLUTION TECHNIQUE136 2

 ............................................................................................REISENDE TRANS136 2

 ........................................................... STE QUIOUANE TRANSPORT SARL136 2

 .........................SOCIETE PETANQUE GUELMIM DE TRAVAUX DIVERS136 2

 ....................................SOCIETE PARAPHARMACIE ELBOUKHARI 2 136شركة

 .................................................................. Société STE OPERA MACHINES13641

 ...............................................................................OGMULTI SERVICE 13641شركة

 ............................................................ SOUSS FRIEND LOGISTIQUE 13641شركة

 ..............................................................................................STE SNAP GLASS13641

 .......................................................................................... AL BASLAN 13641شـــــركــــــة

 .......................................................................................... STE AGRI ELECTRA136 2

 ..................................................................... STE AGAGOOS DECORATION136 2

 ............................................................................... AGACHILL SURF HOUSE136 2

 ....................................................................................STE. BOGADOOR BTP136 2

 ...................................................................................ABOU ALI FRIGO 13643شركة

 ........................................................................................STE AMJAD COFFEE13643

 ........................................................DIAMAN TECHNIQUE DU SUD 13643شركة

 ............................................................................................. STE DITRANSCO13643

 ................................ BOULFOUYOUL SERVICE &MANAGEMENT 13643شركة

 ........................ CABINET D،INGENIERIE CONSEIL ET EXPETISE 13644الشركة

 ............................................................................................. APTEKA HEALTH13644

 ..........................................................................ARREFFAG RESEAUX« 13644شركة

 ...........................................................................  STE ASSOUSSIA SABLAGE13644

 ....................................................................................................STE BEDASER13644

 ....................................................................................  STE BELYOUS TRANS13645

 ........................................................................................STE AMAZO TRANS13645

 .............................................................................................STE BOUBRI GAZ13645

 ................................................................CREATIVE INTERNET SOLUTION13645



صفحة صفحة

عدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222) الجريدة الرسمية13568  

 ..................... CENTRE KILYATI DE DIALYSE ET MALADIES DES REINS 13645

 .........................................................................................STE FAYM CONSEIL13646

 ...............................................................................  STE HIBA PRESTATIONS13646

 .................................................................................................. STE  HDOCTO13646

 ...................................................... STE   GO TRANSPORT & LOGISTIQUE13646

 ................................................................................................ STE GLOBALES.13646

 ...................................................................................STE ISSAM BROTHERS13647

 .......................................................................................IMA CORPORATION13647

 ...........................................................................................STE LEREM EVENT13647

 ....................................................................................... STE LAYTOUSSI CAR13647

 ..................................................................................STE ITCOM SOLUTION13648

 ...................................................................................... STE NATURE CROPS13648

 ............................................................................ STE MONTASSIR SERVICE13648

 ............................................................................................... Ste MERA CARS13648

 ...................................................................................... STE  MASSILYA CARS13648

 ....................................................................................................... IC PASS FER13648

 .................................................................................................. ACRY DENTAL13649

 ............................................................................................. MAISON  PRINT 13649

 .................................   STE  DROGUERIE QUINCAILLERIE ATTAMAYOZ13649

 ......................................................................................... 13649  شركة كليسيا ترانص

13649شركة أش ن فروي اكسبور   .............................................................................. 

 ....................................................................................... 13652شركة كارديدي خدمات

13652شركة ماديرا ترانص............................................................................................. 

13652شركة أهمي ترانس............................................................................................... 

 ................................................................................ NEHAM SERVICES 13652شركة

 ............................................................................... STE BELLA BATIM   13652شركة

 ................................................................................IMPERIAL PLAYA HOTEL13652

 .......................................................................................................EXPORAMA13651

 ......................................................................................................... AYANISCO13651

 ........................................................................................ Sté MADANARGAN13651

 ........................................................................................................ STE PI-SUD13651

 ................................................................Société LACHGUER MASTER KEY13651

 ............................................................................................STE GREENPARTS13651

 .......................................................................................STE HAISSOUN GGA13651

 ........................................................................... ETTAYEBI DU COMMERCE13651

 ................................................. Société DAR ET DECOR BARGACH  13652شركة

 ................................................................................CENTRE FORYOU PRIVE13652

 .........................................ARTISTIQUE DE L’ENSEIGNEMENT MUSICAL13652

 ...............................................................................................................KOHAR13652

.................................................................................................................. SMHA13652

 ........................................................................ RESTAURANT TILADO 13652شركة

 ..........................................................................................................ADRAIMO13652

 ........................................................................................ 13652شركة  بوشعيب سيرام

 ........................................................................................ STE  BORKO IMMO13652

 ...................................... ARMEL FOR FORMATION AND CONSULTING13653

 ................................................................................ GARTTOA TRANSPORT13653

 ............................................................................................GONESSE TOURS13653

 .....................................................................   CENTRE ZOMOROUD 13653شركة

 ............................................................................................... CONSULT INFO13653

 .... CONSEIL ET INGINEERING EN INDUSTRIE ET MINES  COSIMINE13653

 STE DE REALISATION ELECTROMICANIQUE ET ELECTRONIQUE -

 .....................................................................................................S.R.E.E13654

 ........................................................................................................ DYANELEC13654

 ......................................................................EMPREINTE AGRICOLE  13654شركة

 ....................................................................................................BEGDONALD13654

 ......................................................................................STE TOUGHT TRANS13654

 ................................................................................................................ SYRALI13654

 .................................................................................. AIRE DE JEUX SIDI BIBI13654

 ...................................................................................................ADEUNIS CAR13655

 ..................................................................GARDIENNAGE 2  G2       13655شركة

 ......................................................................................... NIPPY       SERVICES13655

 ................................................................................................ STE ROZE ELEC13655

13655شركة اينيرصون................................................................................................... 

 ................................................................................ vert fresh agricole  13655شركة

13656شركة اديوز اشغا .............................................................................................. 

 ................................................................................  LAKHLOUFI CAR  13656شركة

13656شركةبنش كيرش ................................................................................................. 

 ..............................................................................MERVEILLES DES MERS 213656



صفحة صفحة

13569 الجريدة الرسميةعدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222) 

 ........................................................................................... -STE  ITRANE- SPA13656

13656الجعفر أكري ....................................................................................................... 

13656باتيبرام ................................................................................................................. 

 ....................................................................................................... STE JUNWA13657

 ................. WEISS DE REPARATION NAVALE ET  INDUSTRIELLE 13657شركــة

 ............................................................................................ CHIHRANE CARS13657

 ........................................................................................HARZI TRANSPORT13657

 ............................................................................  SOCIETE GREATEST CARS13657

 .................................................................................................. GNO SERVICE13657

 ................................................................................................................  WUJIE13657

 ........................................................................................................ AL NAWAS13658

13658شركة زياد ديكور ................................................................................................. 

13658عقد تسيير حر بصل تجاري................................................................................. 

 ...........................................................................................STE ALDOMAT AU13658

.................................................................................................................  MY SP13658

 ....................................................................................BEAUTY CAR NATURE13658

 .............................................................................................BARIGO VOYAGE13658

 .................................................................................... ALMONTAQA DIJITAL13659

 ........................................................................................................FOR EVENT13659

 ........................................................................................... POWER MOTORS13659

 ................................................................ AGENCE SALAH VOYAGES13659

 ................................................................................................... 13659شركة فيليافيت

..................................................................................................................  KAK13659

 .................................................................................................... TAFRAMODE13662

 ....................................................................................................RTW MAROC13662

 ..........................................................COMMUNICATION ECONOMIQUE13662

 ............................................................................................... TASWIK INVEST13662

 ................................................................................................................ FINDO13661

 .............................................................................LA MAISON DU CAFE JAD13661

 ...............................................................................................................ATI.KAF13661

 .....................................................................................LES PETITS FOUR SEC13661

 .................................................................................................. SAHARA ALIM13661

 ............................................................................................... AFRICA FRUTAS13662

 ....................................................................................................OAKKI ALUM13662

 ........................................................................................TAYBI AMIN TOURS13662

 ......................................................................................MANARA VENTURES13662

 .......................................................................................... FATER MOROCCO13662

 ...................................................................................ARIMAD BATIMENETS13662

 ...........................................................................................................TIKAMED13663

 ....................................................................................................... SELFMANN13663

 ...................................................................................................C.A HOLDING13663

13663عقد تسيير حر...................................................................................................... 

 ......................................................................................... OUSMOZA TRANS13663

 ......................................................................................................HYDROTEM13663

 .........................................................................................................SMS TOUR13663

 ................................................................................................RIMAL VOYAGE13664

 .......................................................................................................PRAXIMUM13664

 ...........................................................................DERICHEBOURG KENITRA13664

 .......................................................................DERICHEBOURG MAZAGAN13664

 ...................................................................................................... INVYSCODE13665

 .................................................................... STUDIES AND SUCCESS PRIVE13665

 ..........................................................STE FAZAZ LES CHENES AROUGOU13665

 ................................................................................................ FACTORYS CAR13665

 ............................................................................................................. ARADAB13665

 ............................................................................STE MUSTAPHA EL FALAH13666

 ...................................................................................................LUXE POULET13666

 .........................................................................................................AHL TALEB13666

 .......................................................................................... STE MOON HARBI13666

 ....................................................................................... MONDIAL GUARDS13666

 ..........................................................................................SANUNAS BEAUTY13666

 ................................................................................................................. LBCAP13667

 ....................................................................................... STE GLOBAL NEXUS13667

 ............................................................................................ HMADA DE GUIR13667

 ..............................................................................................BIOSHOPSTORE13667

 .............................................................................YO.HA DEVELOPPEMENT13667

 .....................................................................STE BOOKLAND PUBLISHING13668

 .......................................................................................................... STE ALIF V13668

 ................................................................................................... STE B FREECH13668



صفحة صفحة

عدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222) الجريدة الرسمية13570  

 ......................................................................................STE SALAH OPTIQUE13668

 ............................................................................................. STE GREENPHAR13668

 .................................................................................... STE AICOM TRAVAUX13668

 ........................................................................................ STE CUISINE NIZAR13669

 ....................................................STE TERMINAL ENERGETIQUE AGADIR13669

 .................................................................................................. STE TIDSI GAZ13669

 ..........................................................STE TERMINAL ENERGETIQUE JORF13669

 ............................. STE TERMINAL D'HYDROCARBURES JORF13672ش.م.

 ......................................................................................................... STE SOJOY13672

 ...........................................................................STE UNIVERS DU PAYSAGE13672

 .......................................................................................................STE AKENZI13671

13671شركة أ ف ميديا................................................................................................... 

 .................................................................................................... 13671شركة ازدار فود

 .........................................................................STE ECO SMART LOGISTICS13671

 ............................................................................................STE BOURDACTIF13671

 ...................................................................................... STE BATESS DECORE13672

 ...........................................................................................................STE SGNR13672

 .......................................................................................STE SENHAJI PROFIL13672

 ............................................................................................. STE CHBILI TECH13672

 ............................................................................... STE ACCENTIS MEDICAL13673

 ...........................................................................................STE MOBILYS DEV13673

 .........................................................................................................STE AEDEV13673

 ............................................................. STE AKUKWERE IMPORT EXPORT13673

 ................................................................................................ STE BLUE LENS13674

 ....................................................................................................KADER SHOP13674

 .................................................................................................. STE NAUCTUS13674

 ......................................................................... STE 929 SERVICE CUPIDON13674

 ................................................................................................. STE RINIFOOD13674

 .................................................................................................STE EVENT SER13675

 ........................................................................................................CATALOGIS13675

 STE CENTRE D'EXPLORATION ET DE REEDUCATION COGNITIVE ET

 ...............................................................................FONCTIONNELLE13675

 ............................................................................................... STE KIJA METAL13675

 .......................................................... STE GLOBAL NEGOCE EL MEKNASI13675

 ............................................................................. STE TOP AGRI BOUASRIA13676

 ............................................................................. STE S&A CONTRACTORS13676

 .................................... STE LCF DEVELOPPEMENT LOGISTIQUE PRIVE13676

 ................................................................................. STE ME RI SA TRAVAUX13676

13677شركة رما  الأيسير.............................................................................................. 

 ..........................................................................STE KAYOUH LUBRIFIANTS13677

 ...................................................................................................STE HAJOUNE13677

 ............................................................................STE COOLIATY LOGISTICS13677

 .................................................................................... STE ATLANTIC PALMS13678

 .............................................................................................STE SABLOUMAS13678

13678شركة فيطو مروى ............................................................................................... 

 ............................................................ STE HAILALI STATION DE SERVICE13679

 ............................................................... STE M.SADOUK AND PARTNERS13679

 ........................................................................................ STE DIAMOND TEX13679

 ...........................................................................................STE ARBAI INVEST13679

 .................................................................................. STE M-ICE LE PARISIEN13682

 ...........................................................................................STE M&W EVENTS13682

 ...........................................................................................STE ABSAD IMMO13682

 ........................................................................................ STE NOVI PROCESS13682

 .......................................................................................STE NOVA MEDICAL13682

13681شركة هيش امو.................................................................................................... 

13681شركة ياسمين برومو............................................................................................ 

 ............................................................................ STE LASAMANCE SERVICE13681

 ........................................................................................STE OULED EL AKRI13681

 ..............................................................................OULAD LAATI BATIMENT13682

 ....................................................................................................HACHE DEUX13682

 .....................................................................................................STE GEOTOP13682

 ................................................................................................. FOCUS SNACK13682

 ....................................................................................TRUST ENGINEERING13683

 ...........................................................................................STE ARIA MELLALI13683

 ...........................................................................................................DEMMER13683

 .................................................................................. MOUHINDA SERVICES13683

 ..............................................................................................BE ZAZ TRAVELS13684

 ..................................................................................................ADKER TRANS13684



صفحة صفحة

13571 الجريدة الرسميةعدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222) 

 ....................................................................................................STE IJ TRADIV13684

 ........................................................................... STE MENUISERIE TINJDAD13684

 ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME BARAKA & KADIRI

 ..............................................................................................ASSOCIES13684

 ................................................................................................. STE LARTSOUL13685

 ....................................................................................................STE AK AUTO13685

13685اطالنتيك كودز أند وورك...................................................................................... 

 ........................................................................................ 13685فيديو لوجي بالت فورم

 ............................................MAISON DE POMPAGE ET D’EQUIPEMENT13685

 ............................................................................................... BB BEEF 175 KG13685

13686نور الفيوم............................................................................................................ 

 ........................................................................................KGMP IMMOBILIER13686

 ........................................................................................TWO WAY MARKET13686

 ....................................................................................... NEW WAY MARKET13686

 ..................................................................................M L K AMENAGEMENT13686

 .........................................................................................................SIAM THAI13686

 ........................................................................................ GROUPE SCOLAIRE13687

 ............................................................................................. IBN MAJID PRIVE13687

 ...........................................................................................................YA BATIM13687

 ......................................................................... ECO BIOLOGY SOLUTIONS13687

 .........................................................................................IRSA AUTOMOBILE13687

 ...................................................................................................STE OUTIFLEX13687

 ................................................................................. STE DELTA ENTREPRISE13688

 .................................................................................................... TINAKRI CAR13688

 ........................................................................................ HABILLEMENT-NET13688

 ....................................................................STE BAHI DE CONSTRUCTION13688

 ............................................................ CAFE-BOULANGERIE SOUNDOUS13688

 ............................................................................................IVOIRE HOLDING13688

 ........................................................................................................MONISAFT13688

 ........................................................LES GRANDS MOULINS DU TENSIFT13689

..................................................................................................................  LADIS13689

 ............................................................................................................FINALOG13689

 .......................................................................................MAYMOUNA FOOD13689

 .....................................................LES GRANDS MOULINS D’ESSAOUIRA13689

 .....................................................LES GRANDS MOULINS D’ESSAOUIRA13689

 .............................................................................................................. CERELIS13689

 ......................................................LES GRANDES SEMOULERIES DE SAFI13692

 .......................................................................................................... FINASEED13692

 ......................................................LES GRANDES SEMOULERIES DE SAFI13692

 ...................................................................................STRONG IMMOBILIER13692

 ..........................................................................................MARBIA CAR 13692شركة

 ................................................................................................ILY SOLUTIONS13691

 ...........................................................................................AGHRAZ GROUPE13691

 ........................................................................................ STE. AGRI FENNICH13691

 ....................................................................... CAPITALE CERAMIQUE 13691شركة

 ..................................................... NETWORK PRESTATION DE SERVICES13691

13691شركة جوليز.......................................................................................................... 

 ...................................................................INSTITUT BEN BOUZID PRIVEE13692

 ...............................................................................................LAMIAERX 13692شركة

 ..................................................... SOCIETE IVOIRIENNE DE COMMERCE13692

 ........................................................................................................... 13692اليس فيش

 .............................................................................................CINEMA LE LYNX13692

 ......................................................................................................... VILLAJENA13693

 ............................................................................SOCIETE SALE CONTROLE13693

 ..........................................................................................J.A.S IMMOBILIERE13693

 ..................................................................................................... MATEL COM13693

 .....................................................................................................GALAXIE PAP13693

 ....................................................................................................TECHNO VAP13693

 ............................................................................BEST FOOD AND SERVICE13694

 ...................................................................................... SDM PHARMA 13694شركة

 ...........................................................................LUXURY GROUPE MAROC13694

 ................................................................................................ 13694 بابيلو لوجيستيك

13694بابيلو إكسبريس.................................................................................................... 

 .............................................................................................................. BT MAR13694

 ............................................................................THAMUSIDA TRANSPORT13694

 .............................................................................................................RENATO13695

 ............................................................................................................. ZONAM13695

 .................................................................AMOBILE PRO DISTRIB MAROC13695



صفحة صفحة

عدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222) الجريدة الرسمية13572  

 .......................................................................................SOCIETE KRT IMMO13695

 ....................................................................................................STE L.B.R ALU13695

 ..............................................................................................GASTRONOMIK13696

 ..MAROC INTERNATIONAL COMANY FOR AGRICOL «MICA« SARL13696

 ............................................................................................ MASTER SAKANE13696

 ............................................................................................................IVA INOX13697

 ....................................................................................................... AUTO VOX13697

 .................................................................................................. TACOS BIG UP13697

 ..............................................................................................................OPTICKI13697

 ............................................................................................ 13697شركة كازاهان سأور

 .................................................................................................. FAOU DESIGN13698

 ............................................................................................. MONDOMOBILI13698

 ........................................................................... 13698أيمن & توفيق كونستريكسيون

13699هوت سكن .......................................................................................................... 

13699فيأور إسكان........................................................................................................ 

13699أو1كف       ............................................................................................................ 

 ....................................................................................... OPICAFE SARL D’AU13699

 ..............................................................................AUTOS EXCEPCIONALES 13699

13699 ديناميك واي........................................................................................................ 

 ............................................................................................. HKF COSMETICS13722

 ...................................................................................... PF CONSEIL MAROC13722

 .........................................................................  STE FANTASTIC COMPANY13722

 ............................. BUILDING CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS13722

 ..............................................................................................................CASA FF13721

 ........................................................................................................DIVERMED13721

 ......................................................................................................... ALMANAC13721

 ....................................................................................................RAJII SAKANE13721

13721سانوليك............................................................................................................... 

 ...............................................................................................SKOURA MODE13722

 ...............................................................................................STE CAFI TRANS13722

 .....................................................................................STE ADMIRAL TRANS13722

..................................................................................................................  P 513723

 ............................................................................................... GREEN SOCCER13723

 ........................................................................................ EXTRAVEL & EVENT13723

 .......................................................................................................... AT-MEDIC13723

 ..................................................................................CAPSULES COMEVENT13723

 ...................................................................................................  1372شركة فيال بارا 

 ........................................................................................ COQUILLAGE CASA1372 

 ............................ MOUMANE MOUNIA PHARMACIE BAB LAMSALLA1372 

 ........................................................................................................... CAMIVER1372 

 .................................................................................................SARI BUSINESS1372 

 .......................................................................... SAFE OILS ET LUBRIFIANTS1372 

 .....................................................................................................RIBER IMMO13725

 ........................................................... SOCIETE DE TRANSPORT NAFISSA 13725

 ....................................................................................STE FIRST CHANTIER  13725

 ........................................................................... SOCIETE MERINAS IMMO13725

 ........................................................................................................LIMPA PRO13725

 .............................................................................................TOP ORNEMENT13726

 ............................................................................STE B.A.J IMPORT EXPORT13726

 ........................................................................................   STE NTM DEVICES13726

 ...................................................................................................STE LADEVCO13726

 ................................................................................................... STE COLADIS13726

 ................................................................................... 13726شركة  دي كــــافي أطلنــأـــيك

 ................................................................................ 13726شركة كلينيك زهور ياسمين

 ...............................................................STE CLINIQUE ZOHOR YASMINE13726

 ......................................................................... STE VENUS ARCHITECTURE13727

 .........................................................................................AJIAL ASSURANCES13727

13727شركة  كاه ديفلو1مونت........................................................................................ 

13727شركة ريد اليف-برود .......................................................................................... 

13727شركة إ 3 إن جيستيون........................................................................................ 

 ....................................................................................................I3N GESTION13728

 .................................................................................. SOCIETE CHRONOTEX13728

 ...........................................................SOCIETE KMFOOD DISTRIBUTION13728

 .................................................................................................. MUNDO LIAD13728

 ..............................................................................................HARVY NEGOCE13728

 ...................................................................................................GLOBAL FEED13728

 ...........................................................................LIBRAIRIE DAR AL OLOUM13729

 ........................................................................................................... O.A BOIS 13729



صفحة صفحة

13573 الجريدة الرسميةعدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222) 

 ............................................................................................... JISR EXPERTISES13729

 ..............................SOCIETE MASTER EXPERTISES EX INSAF SYNERGIE13729

 .................................................................................................SOCIETE INSAF13729

 ........................................................................SOCIETE: ATLAS EXPERTISES13729

 .............................................................................................TOP ORNEMNET13729

 ...................................................................................................... BLUE LIONS13729

 .......................................................................................................TRANSDEM13712

 ..................................................................................................CORP MAROC13712

 .................................................................................BRIGHT PANDA LIVING13712

13712كرفكس................................................................................................................ 

 ................................................................................STE IAMAR ASSISTANCE13712

 ............................................................................................................. TRAZUR13712

 ............................................................................................................ AY SOUR13711

13711الكحالوي فابريكاسيون فيسو رادياتور............................................................... 

..................................................................................................................  K-PAC13711

13711املقاولة العامة لألشغا  الحرارية للبناء.............................................................. 

 ............................................................................................................ SAFE EAT13712

 .....................................................................................ODESSA MATERIAUX13712

13712العملية الصناعية االلية واملجموعة................................................................... 

 .............................................................................................................DAVAUX13712

 ............................................................................................................ NAD VET13712

 ........................................................................................ JEUNES AMBITIEUX13713

 ...................................................................................... TOUIAM COMPANY13713

 .............................................................................. TETOUAN PARA BEAUTY13713

 ........................................................................ BEN AYAD MULTI-SERVICES13713

 .....................................................................................OFRAICHE TETOUAN13714

 .............................................................GLOBAL ELECTRONIC BROTHERS13714

 .................................................................................STE CASH AIN KHABAZ13714

 .............................................................................................STE BEO WORLD13714

 .............................................................................................  STE AHNIN CAR13715

 SOCIETE LA PERFECTION DE CONSTRUCTION ET PROMOTION 

 ...................................................................................... IMMOBILIERE13715

 .........................................................................  STE ESPACE ALALAMIYATO13715

 ........................................................................... STE TAMANOUR CONSEIL13715

 ........................................................................................ STE JADIDA TOOLS13715

 .................................................................................................. STE IM FROID13716

 ............................................................................................................EATMEAT13716

 ........................................................................................ EBZ DISTRIBUTION13716

 .....................................................................................................M T PAPIERS 13717

 .......................................................................................................XCEL ROAD13717

 .............................................................................................................NACERD13717

 ......................................................................................STE  M .M EPIS D’ OR13717

 ..........................................................................................BASA MATERIAUX 13717

 .........................................................STE MIDANE DES TRAVAUX DIVERS 13717

 .....................HOLDING CASABLANCA MEDICALE DEVELOPPEMENT13718

 .....................................................................................................TRESSE-MEK13718

 ..........................................................................AUTOS MOTO W3   AMW313718

 ............................................................................. UNITED BRANDS FAMILY13718

 ................................................................................. LES DELICES MAJHOUL13719

 ........................................................................................................PALM GUIR13719

 .............................................................................. BELGHRIB CONSULTING13719

 ....................................................................OUAZZANI JAMIL INGENIERIE13719

 ...................................................................................EXPRESS SUB SARL AU13722

 ................................................................................. DAOUDI CONSULTING13722

 .................................................................................CONSULTING BELGAID13722

 .........................................................................................CONSULING FILALI13721

 .....................................................................................................TRESSE-MEK13721

 ..............................................................................................................TEKERO13721

 .................................................................................................................SEVEO13721

 ................................................. HAMMOUDA MEHDI PACK PRODUCTS13722

 ......................................................................................... CENTRE FSD PRIVE13722

13722افا�شي كاش ش.م.م.............................................................................................. 

 ............................................................................................ RETELE TRAVAUX13723

 .......................................................................................... AR.NOURE TRANS13723

 ....................................................................................................MEDIAMATIC13723

 .................................................................................  1372مركزاالمل  للترويض الطبي

 ................................................................................. PHYTO HAJ KADDOUR1372 

 ................................................................................................... TRAITEUR VIP1372 



صفحة صفحة

عدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222) الجريدة الرسمية13574  

 ....................................................................................... DIJLA DES TRAVAUX1372 

 1372طرونسبور والد حريز............................................................................................ 

 ...................................................................SOCIETE MOHATTAT SERVICES13725

 .......................................................................................................JUST SPORT13725

 .................................................................... JURIDIQUE PLUS ET CLOTURE13725

 ...............................................................................TOURISME MONTAGNE13725

 ....................................................................................... ESPACE AGRO TRAV13726

 ........................................................................................................ OBSOLUTE13726

 ..................................................................................PH AGUELMAM AZIZA13726

13726شركة سوكو1وافير................................................................................................ 

 ............................................................................................... 13727م ا انليميأد برادرز

 .................................................................................................STUDIO JACSO13727

 .........................................................................................MARMO ASBOULA13727

13728علويا طرنس......................................................................................................... 

 ........................................................................................................ TA7ALIL2.213728

 ................................................................................................. ARWA DESIGN13729

 ...................................................................................................URBAN LAND13729

 .................................................................................................. STE SUP BATIS13732

 ................................................................................ LES GRAINS D AFRIQUE13732

 ................................................................................................ SNB XPERTISES13732

 ...........................................................................................................BENED ST13732

 ...........................................................................................................HOMISYS13731

 ..................................................................................................GOH NÉGOCE13731

 IAG SANTE -INSTITUT PRIVE DE FORMATION AUX CARRIÈRES DE   

 .............................................................................................. LA SANTE13731

 ....................................................................................... COSMESOLUTIONS13731

 .......................................................................................BAYT CHARK NORD13732

 ............................................................................................ CHAOUQI PECHE13732

 ......................................................................................................... CONTIVAL13732

 ............................................................................................APFOOD MAROC13732

13733تأمينات اوفال........................................................................................................ 

 ............................................................STE ARTISANAT MENUISERIE SARL13733

..................................................................................................................  KWK13733

 ....................................................................................................... FINCOMAR13734

 ............................................................................................... DONE NEGOCE13734

13734الشركة العقارية  دونيز......................................................................................... 

 ........................................................................................... ELEGANCE BYZ.M13734

 ...............................................................................................ELECTRIC MUSE13735

 .......................................................................AL MOUSTAKBAL LI TAWDIF13735

 ......................................................................................... SOCIETE FOUARAT13735

 ............................................................................................... OURIKA OUFLA13736

 ...............................................................................................................CREA-Z13736

 ............................................................................................. ROMFOOD FISH13736

 .........................................................................................SOCIETE EYEFINITY13736

13737الشركة العقارية  رياكوس.................................................................................... 

 ......................................................................................................GBH INVEST13737

 .......................................................................................................DELIVERME13737

 .............................................................................TRANSPORT MARIOUARI13738

 .................................................................................EXTRA TOOLS SARL AU13738

13738اوكسا برانت......................................................................................................... 

 ..................................................................... HERMES SMART SOLUTIONS13738

 ................................................................................................. SB2H LEASING13739

13739الشركة  العامة الصناعية املغر1ية للأجهيز - جيم.............................................. 

..................................................................................................................  MUIN13739

 ............................................................................SAFWA PARA PHARMACIE137 2

 ..................................................................... OURIKA ORGANICKITECHEN137 2

 ..........................................................................................AMANA PRINT sarl137 2

2 137فلويديا ..................................................................................................................

13741اوكسا برانت......................................................................................................... 

.................................................................................................................. 13741مازاكا 

 ...............................................................LIMAMEYA DE TRAVAUX DIVERS13741

 ..............................................................LEOPARD AUGEN DISTRIBUTION13741

 ....................................................... SIRT DE PROMOTION IMMOBILIERE137 2

 ......................................................................... SOCIETE SAISS CONFISERIE137 2

 .................................................................................................... SOCOMADIS137 2

 ...................................................SOCIETE LE MONDE CERAMIQUE SARL137 2

 ................................................................................................... ZUG SAHARA137 2

 .......................................................................................................STILLCLEAN13743



صفحة صفحة

13575 الجريدة الرسميةعدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222) 

 .......................................................................................................PARTINDUS13743

 ................................................................................................................ MAJAR13743

 ...............................................................................................................GY TIRE13744

 ..................................................................................HALADJIAN ECOLOGIE13744

 ................................................................................................H-BITO GROUP13744

 .................................................................................CHARIF YOU BUSINESS13744

 .......................................................................... STE SERVICES TOURS AZIZ13745

 ............................................................................................. PROMO SYNDIC13745

 .................................................................................... STE LINBO-FRERES LF13745

 ......................................................................................................GEGANORD13746

 .................................................................................. GOUMIRI KHADAMAT13746

 ......................................................................................................JAWA NOUR13746

 ....................................................................................... WANA CORPORATE13746

 ..................................................................ENABAG IMMOBILIER SARL AU13747

 ..................................................................ENABAG IMMOBILIER SARL AU13747

 .............................................INTERFACE CONSEIL EN INVESTISSEMENT13747

 .....................................................GLOBAL BUSINESS FOR MINES - GBM13747

 .........................................................................PIECES AUTO LA GARANTIE13747

 ...................................................................................................«RT NEGOCE«13748

 .....................................................................................................V.M.C BELGA13748

 ......................................................................... GROUPE EL KHAIR RAHMA13748

 ..........................................................................................NAWAL AKOURIM13749

 ...........................................................................................TARGA WELLNESS13749

 ......................................................................................AMR MASSIR TRANS13749

 ............................................................................................... WADISH COMP13749

 .................................................... ,(GROSSISTE  BENHASSAN  « SARL (AU13752

 ..............................................................CAFE SNACK SASSUOLO LMELEA13752

 ................................................................................................PAQUET HOME13752

 .....................................................................................................PROTU STAR13751

 ....................................................................................... AB M AGRI SARL AU13751

 .....................................................................................SMART OPERATIONS13751

 ......................................................................................AMR MASSIR TRANS13752

 ......................................................................................................COIN REPAS13752

 ......................................................................................AMR MASSIR TRANS13752

 ........................................................................................TRANCOMED SARL13752

 ........................................................................................TRANCOMED SARL13753

 ...............................................................................................SHANGHAI CAR13753

 .....................................................................................................QS SERVICES13753

 ................................................................................................PAQUET HOME13753

13753اليكترونوف.......................................................................................................... 

 .............................................................................................................. XII Privé13754

 ............................................................................................EL KABAS 1 PRIVE13754

 ...................................................................................................... SOCIFERMA13754

 ................................................................LKHOURBATE  IMPORT EXPORT13755

 ...................................................................................................CAFE LE REVE 13755

 MAGHREB EL GHAD DE PROMOTION IMMOBILIERE ET TRAVAUX

 ...................................................................................................DIVERS13755

 ....................................................................................MONOUR LOGISTICS13755

13756ستيف انيمالغي.................................................................................................... 

 ............................................... STE PHARMACIE MHAMID EL GHIZLANE13756

 .........................................................................................................NUTRIPUR13757

 ........................................................................................................MATI STEEL13757

13757روزي بياس ش.م.م............................................................................................... 

 ......................................... STE SIRAJ REDOUANE D'ALLUMINIUM SARL13757

 ........................................................STE TANT FRERES TRANSPORT SARL13758

 ........................................................................................................MATI STEEL13758

 ................................................................................ CRECHE SMALL HOUSE13758

 ................................................................... STE R Z PIECES AUTO SARL AU13759

 ..................................................................................TRANSPORT ALLAOUY13759

 ................................................................................. SOCIETE SO.LARISS.CO13759

 .................................................................................................ATHMANBATI  13759

 .................................................................................................VETER MAROC13762

 ..............................................................................INNOVATIVE PRODUCTS13762

 ..................................................................................................... 13762شركة تكسمك

 ..................................................................................... MODE AMBRE PARIS13761

 ..............................................................................................MAROC SAMAD13761

 ............................................................................................... VIVIER MARTRE13761



صفحة صفحة

عدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222) الجريدة الرسمية13576  

 COMPAGNIE AGRICOLE DE COMMERCIALISATION ET DE«

 ...«CONDITIONNEMENT DES CEREALES ET LEGUMINEUSES13762

 .................................................................................LA PRAIRIE AL MANBAT13762

 ..................................................................................................... TRANS NAIR13762

13763بيأو1ويس.............................................................................................................. 

 ...............................................................................NOVA TOPO INGENERIE13763

 ............................................................................................CHRSITIAN SHOP13763

 ....................................FITNESS EQUIPEMENT ET SOLUTIONS MAROC13764

 .........................................................................................E.A.B CONSULTING13764

 .................................................................................RH LOCATION MAROC13764

 .......................... INSTITUT DE FORMATION AUX MÉTIERS DU SPORT13764

 ....................................................................................KAMA BEST SERVICES13764

 .........................................................................PARAPHARMACIE SB  SARL 13765

 .......... GEOFIT MAROC  13765 جيوفيت ماروك  املسماة سابقا بيكسيليوز أفريكا

 .................................................................................. TURBO AUTO CENTER13765

 ....................................................................................COGEFIN MAROC S.A13766

 ....................................................................................PEMAVAC INDUSTRIE13766

 ..................................................................................................PORTUS CALLI13766

 ........................................................................................RANSIM EL AYOUBI13767

 ................................. IFD INGENIERIE FORMATION DEVELOPPEMENT13767

 .......................................................................................................... IMIFRIFER13767

 ........................................................................................................... PROMJID13767

 ......................................................................................................KONTACTEL13768

 ........................................................................................... MFZ TRANSPORT13768

 ............................................................................ (MONIR MARKET (S.A.R.L13768

 ...................................................................................................OUR MARKET13769

 ...................................................................................................... AH VOYAGE13769

 ................................................................................................ SIMRA MAROC13769

 ........................................................................................ADIMA AEROSPACE13772

 .........................................................................................AGROS HIND SARL13772

 ................................................................................................. STE CEMANISS13772

 ..................................................................................EL MOUKSIT TRAVAUX13772

 ....................................................................................................MAHA NESTE13771

 ....................................................................................................MAHA NESTE13771

 ....................................................................................................MAHA NESTE13771

..................................................................................................................  T.B.S13771

..................................................................................................................  T.B.S13771

 ................................................................................................... ASTORIA CAR13772

 ...............................................................................................................PRELAB13772

 ...................................................................................................... ACTIVEKIDS13772

 ...................................................................................................... ACTIVEKIDS13772

 ..................................................................................................NAJAT PALACE13772

 ......................................................................TERRE ZARAN AGRICULTURE13772

 ........................................................................... SOCIETE SOZATL SARL AU13773

 ......................................................................ALLIANCE SASSIOUI SARL AU13773

TAHNINTE13773 تاحنينت.......................................................................................... 

 ......................................................................SOCIETE SEHABI IRRIGATION13774

 ...........................................................................................................  BRASAID13774

 ..............................................................................................VENTEC MAROC13774

 .......................................................................................SMART ECO HOUSE13775

 .....................................................................SOCIETE TOUMOUR DT SARL13775

 ................................................SURF UP ; enseignes HAPPY BAY et O SEA13776

 ................................................... CABINET D’AFFAIRES GT CONSULTING13776

 ................................................................................................................ENARK13776

 .............................................................. SOCIETE BERDAA TADN SARL AU13777

 ............................................................................................................ BESFASH13777

 ...................................................................................RENTCAR AGHBALOU13777

 .........................................................................................................NO.1 CAFE13777

 ......................................................................CENTRE KINE FORME NADO13778

13778أوميكا ه س.......................................................................................................... 

 ....................................................................................... MOGAHOUSE SARL13778

 ............................................................................... TREE FINN IMMOBILIER13779

13779نيرمانيس............................................................................................................... 

 ...................................................................................................TICALZOLAIO13779

.................................................................................................................. 13782املغرب 

 ............................................................................................. YAZACCE TRADE13782

 .......................................................................................................FBR CABLES13782

 ................................................................................................. 13781أوتريكوم أجان�شي



صفحة صفحة

13577 الجريدة الرسميةعدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222) 

 ...................................................................................................... 13781هيريأاج برينت

 ..................................................................................................... TLEMS.COM13781

 .................................................................SOCIETE REWAK ALIBDAA SARL13782

 ......................................................................................................DREAM ZAS13782

13782 كامزي كاندي الند................................................................................................ 

 ....................................................................................ARQ & LAND DESIGN13782

 .................................................................................................... RIF MEDICAL13783

 .................................................................................................... RIF MEDICAL13783

 ...................................................................................... SOCIETE ROSOMEK13783

 ...................................................KEY LOGISTIC MOROCCAN COMPANY13783

 .............................................................................................TRANS LAK HAM13784

 .............................................................................. TURBO AMENAGEMENT13784

 ...................... APPAREILLAGE  ET CABLERIE ELECTRIQUE DU MAROC13784

 ....................................................................................................... AYAD PARK13785

 ............................................................................. ARCHIGONE INGENIERIE13785

13785بوحديدي طرافو.................................................................................................. 

 ................................................................................................TPM ORIENTAL13786

 ........................................................................................ MANYAK TRAVAUX13786

 ........................................................................................GUICHAR TRAVAUX13786

 ................................................................................................... «MARKETLAB13786

 ........................................................................................... IMACOBI MAROC13787

 ............................................................CENTRE SCIENCE ECO-GEST PRIVE13787

 .............................................................................MOURAD OPTIC DE SALE13787

 .........................................................................................................TAGRA FER13787

 ...............................................................................................GODAT MAROC13788

 ..........................................................................................................BIZZCOIN13788

 ..........................................................................................BOULAMO TRANS13788

 .................................................................................... RAHMI EQUIPEMENT13789

13789معادن ستروكأور................................................................................................. 

 ...........................................................STE AUTO ECOLE CHEFAE SARL AU13789

 ..............................................................................SOCIETE  DRISSIMERLAK13792

 .....................................................................SUPERMARKET ROTTERDAM13792

13792فلويديا ..................................................................................................................

 .................................................................................................................NIDAP13792

 .............................................................................................STE SAKROM S.A13791

 ...............................................................................................URBAN SYSTEM13791

 ........................................................................................STE B.M.T.D.R SARL13791

 .................................................................................................................SOPNI13791

 ...................................................................................................SAN AGUSTIN13792

 ................................................................................................. 13792ساندرا ترونسبور

 .................................................................................................................SOPNI13792

 .................................................................................................. STE MIHRACH13792

 .............................BNP PARIBAS REGIONAL INVESTMENT COMPANY13793

 ..........................................................................SOCIERE LE SIMPLE CLUB 113793

 ..................................................................................................AMOQ RESTO13793

 ................................................................................GLORIOUS MATERIAUX13794

 .............................................................................................FONCIERE ALMA13794

 ...................................................................................................HARMOUNIA13794

 .................................................................................................................AYAFIL13795

 .......................................................... STE TRAVAUX ELEC ZEROUAL SARL13795

 ......................................................................................................... AYASOFYA13795

 .................................SOCIETE  MAROCAINE  DES ETUDES GEORADAR13795

 ............................................................................................................ PARA FM13796

13796ا. .ج ترانس......................................................................................................... 

 ................................................................................................. TRANS LOUBA13796

 ................................................................................................. TRANS LOUBA13797

 ..............................................................PLANETE MONEY SERVICES SARL13797

 ............................................................................................................AXELERO13797

 ..................................................................................................BRIDGERS.MA13798

 ....................................................................................................... MAYA SARL13798

 .........................................................................«MOAL METAL INDUSTRIE«13798

 .......................................................................................FLYING FAST TRANS13798

 ...............................................................................         STE «TOUFER« SARL13799

 .......................................................................... STE DIMAMOTEX SARL AU13799

 ........................................................................................................... m-wheels13799

 ............................................................................................ INNOVCUBATOR13822

 ................................................................................................. ATLAS FERRIES13822

 ........................................................................................................ABAR TRAV13822



صفحة صفحة

عدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222) الجريدة الرسمية13578  

 ............................................................................................ INNOVCUBATOR13822

 ................................................................ EL OUAARI DALLOUH SERVICES13822

 ......................................................................................................... PARA ONE13821

..................................................................................................................  SMFB13821

 ...........................................................................................MCP REAL ESTATE13821

 .............................................................................................................. PLACOL13821

 ............................................................................................ INNOVCUBATOR13822

..................................................................................................................  SMFB13822

 COMPAGNIE AGRICOLE DE COMMERCIALISATION ET DE«

  «CONDITIONNEMENT DES CEREALES ET LEGUMINEUSES

 .............................................................................COPRAGRI 13822باخأصار

 ..................................................................................................TECHNO BEST13822

13823افراح صباغي........................................................................................................ 

..................................................................................................................  SG2I13823

 ............................................................................................BEAUTY STATION13823

 ............................................................................................ INNOVCUBATOR13823

 .....................................................................................MORO ASSURANCES1382 

 .....................................................................PROPIOM EDUCATION PRIVE1382 

 1382اثاث الزواغي......................................................................................................... 

 .............................................................................................. ALOMRA IMMO13825

 ART INVEST : و شعارها الأجاري WIN WIN EXPERTISE ET SOLUTIONS13825

 ....................................................................................................... F Z DIGITAL13825

 ...........................................................................................STE PARA LAMIAA13826

 ...................................................................................................HARMOUNIA13826

 .................................................................................................... CYPRUS FISH13826

 ............................................................................................................AXELERO13826

 ................................................................................362LEARNING GROUP  13827

 ..............................................................ALKHAYL WA ANNAKHIL A-W-A  13827

 ........................................................................................ BAM-SYMI 13827بام سيمي

 ..........................................................................................STE ESPACE KIBOU13828

 ...............................................................................................COMM' EFFECT 13828

 ..............................................................................................MAROC SAMAD13828

   SOCIETE MAROCAINE DE TRAVAUX ROUTIERS ET OUVRAGE

 ....................................................................................................... SARL13829

 ...................................................................NORTH FRESH DISTRIBUTION13829

 ........................................................................................ PYRAMIDE TAAMIR13829

 ......................................................................................... LES CAFÉS DUBOIS13812

 .................................................................................................. STE EMELIART13812

 ...............................................................................................STE LOUIZI FISC13812

13812مرام بويلدينك...................................................................................................... 

 .....................................................................................MOUSSAFIR HOTELS13811

 ..............................................................................................................FIBYSEN13811

 ........................... OUSAADAN FOOD PROCESSING AND PACKAGING13811

 ............................................................................................ 13812موروكو سانك فايف

 ............................................................................... BERN WELCOME S.A.R.L13812

 .............................................................................................................. PLACOL13812

 ..............................................................................................DREAM VILLAGE13812

 ................................................................................MTM TRAVEL & EVENTS13812

 .......................................................................................................LOBATRAVS13813

 ............................................................................................. AFAHA ELECTRO13813

 ................................................... SATIMAR TRANS SARL ( EX WIDAMED(13813

 .................................................. MH AMENAGEMENT ET AGENCEMENT13813

 ........................................................................... OM LOGISTIC & TRADING13814

 .........................................................................................................GAS PROD13814

 ............................................................................................ASAFABENTRANS13814

 .............................................................................................. CAFE ALI13814 كافي علي

 ......................................................SOCIETE TRANSPORT OUHRA JAMAL13814

 ...............................................................SOCIETE BOUAANNI IRIIGATION13815

 ........................................................................................IRRIGATION NEJMA13815

 ................................................................................................................HADAL13815

 .........................................................................................................TIM-LOOK13816

 .............................................................................................LBA IMMOBILIER13816

 .................................................................................IND AOUZAL TRAVAUX13816

 ................................................................................................... EM TELECOM13817

 ................................................................................................... BANAT ALAID13817

 .............................................................ETABLISSEMENT BENMAKHLOUF13817

 .................................................................................................SENHAJA PARA13817

 .............................................................................................TILAL MESFIOUA13818



صفحة صفحة

13579 الجريدة الرسميةعدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222) 

 .......................................................................................................NATURANA13818

 ................................................................................................KHASAN AUTO13818

 .................................................................... TRANSFERT WISSAL YASMINE13819

.................................................................................................................  AK313819

 ....................................................................................... STE 2L ROSE   213819  روز

 .......................................................................................... 3H STAR SERVICES13819

 ............................................................SOLAR ALLIANCE TECHNOLOGIES13822

 .............................................................................................. HICHAM IAMAR13822

 ...........................................ANFA RETAIL FINANCE COMPANY SARL AU13822

 .................................................................................................. SEEK TAGHDA13821

 ............................................................................ Sté DULIDA CALL CENTER13821

 .....................................................................Sté UNIVERSAL ALIMENTAIRE13821

 ..................................................................................STE SOTRACORIF SARL13822

 ....................................................................................CAFE PUERTO BANUS13822

 ................................................................................. NOBLESSE DU MAROC13822

 .......................................EQUIPEMENTS PARTS ET SERVICE MAROC 7713823

13823لوجيماك كاز......................................................................................................... 

 ......................................................................................... RESIDENCE NAYLA13823

 .............................................................................................LABORALSHIELD13823

 ...........................................................................................2I Z PROMOTION1382 

 ......................................................................... (BOULANGERIE BEN'S (BBS1382 

 .............................................................................................CAFE IRAGMACH13825

 ....................................................................................................SACLIMPORT13825

 ...................................................................................... IRRIGACAO IFOLLKI 13825

 ................................................... CENTRE DE DIALYSE EL FAROUK PRIVE13825

 ...........................................................................................3Z FOURNITURES13826

 ....................................................................................... FASTLIFELOCATION13826

 ............................................ SOCIETE EL FCHOUCH TRADING SARL AU 13826

 ........................................................................................... SHOUAAYBE FISH13827

 ............................................................................................TRANS AIN DFALI13827

 ...........................................................................................RIEGOS EL MARDI13827

 .................................................................................................. SAL-AMA SUD13827

 .............................................. INDUSTRIE NAVALE TURCO MAROCAINE13828

 .....................................................................................................NO-STRESSE13828

 .......................................................................KITTANI BUSINESS HYGIENE13828

 .....................................................................................................AGAPANTHE13829

 ............ «CONSORTIUM DE CONSTRUCTION NAVALE YACHT «CCN13829

 ...............................................................................SOCIETE TAAMIR SOUSS13829

 ....................................................................................................... SPEED SHIP13829

 ..............................................................................................FES REAL ESTATE13832

 ...............................................................................SOCIETE TAAMIR SOUSS13832

 ............................................................................................. LA PRAIRIE ROSE13832

 ............................................................................................... HADIKA MARIA13831

 .......................................................................................... SAHARA-COMPTA13831

 ........................................................................................TARBOOSH TRAVEL13831

 .................................................................................................. NO-STRRESSE13831

 ............................SOCIETE TADIGHOUST TAMTATOUCHTE TRAVAUX13832

 ..................................................................................................ILMA MARBRE13832

 .................................................................... LE PETIT LAVEUR DE VOITURE13832

..................................................................................................................  DUGA13833

 ............................SOCIETE TADIGHOUST TAMTATOUCHTE TRAVAUX13833

 .......................................................................................................... SCOLANA13833

 ......................................................................................STE RIAD LAROUSSA13833

 ........................................................................................................ AHLALANE13834

 ............................................................................... LE NETTOYEUR SERVICE13834

 ..................................................................................................SPIRIT PALACE13834

 ...............................................................................................CASH ASSOCIES13834

VINTAGE INVEST13835 فنأاج انفيست.................................................................... 

 .........................................................................................................TR2A SARL13835

 .................................................................................................. W & N INVEST13835

 .................................................................................................... KN MEDICAL13836

 .................................................................................. TEX-HOGAR TRADING13836

 ............................................................................................................. INOZAR13836

 .........................................................................................DAHAB INDUSTRIE13836

13837الكبير امو1يليي...................................................................................................... 

 .........................................................................................DAHAB INDUSTRIE13837

 .............................................................................................. 13838شركة ماروتشا أ.ب

 ..........................................................................................................MEDESCO13838



صفحة صفحة

عدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222) الجريدة الرسمية13580  

 ...............................................................................................ASMAK AGADIR13838

 .....................................................SOUSGAD HOLDING 13838سوسكاد هولدينك

 ...............................................................................................ZOOM TRONIC13839

 ............................................................................................................ RIFI-SUD13839

 ............................................................................ IHRANE IMPORT-EXPORT13839

 ..................................................................... FASCINATING HANDICRAFTS13839

 ..........................................................................................CARRIERE ALLACH138 2

 .....................................................................................BATEX ENGINEERING138 2

 ................................................................................................3G FOR AFRICA13841

 .....................................................................................BATEX ENGINEERING13841

 .......................................................................................................PONTITRAV13841

 .......................................................................................ECHARKI UNIVCOM13841

 ..................................................................................................SRANA TRANS138 2

 ........................................................................................PROMO BADR SUD138 2

 ....................................................................CLEAR MOTORS AFRICA SARL138 2

 ....................................................................................... FUSKA LOGISTIQUE138 2

 ....................................................................................... FUSKA LOGISTIQUE138 2

 ...........................................................RIAD CEMAFANANT 13843رياض سمافنون

 .....................................................................................KHALIJ TANJA TRANS13843

 .............................................................................................HELPY PROJECTS13843

 ................................................................................................Sté VELD AUTO13843

13843غريت ديفر............................................................................................................ 

 ..............................................................................IMMOBILIER POPULAIRE13844

 .....................................................LES BELLES RESIDENCES DE TOUBKAL13844

 ............................................................EUR COM SERVICES 13844اوركوم سرفيس

 ................................................................................................NATURE IMMO13844

 ................................................................................................................LMSTR13845

13845شركة خاودة رينت كار.......................................................................................... 

 ........................................................PICK BUREAU D'ETUDE TECHNIQUE13845

 ...................................................................................................COSMETAN.G13845

 ............................................................................................... STE ZINTE DARI13846

 ..................................................................................................OPTIMA PARK13846

 ...................................................................................... SOCIETE LE VERDIER13846

 ...........................................................................................SOCIETE YOURAD13847

..................................................................................................................  O.H.F13847

13847سوزيك................................................................................................................. 

 .................................................................................................. CHAHIR INOX13848

 ................................................................................................STE SAGFARMA13848

 .................................................................................................KZABRI TRANS13848

 .....................................................................................KHALIJ TANJA TRANS13849

 ......................................................................................................GHIMARDIS13849

 ........................................................................PROFUNDUS CONSULTING13849

 ........................................................................................SOCIETE JOJOLAND13849

 ........................................................................................DECO SHOP TAHIRI13852

 ..........................................................................................SAFI TRUCK PARTS13852

 ....................................................................SOCIETE L›ESPACE DU SAVOIR13852

 ............................................................................................... RIZQI PROTECT13852

13851شركة بندالي كار.................................................................................................... 

 ..............................................................................................................LC CARS13851

 ................................................SOCIETE INSTITUT MOULAY ABDELAZIZ13851

 ................................................................................... BADRI & TOUIL CONS13851

 LOGISTIQUE ET TRAITEMENT INDUSTRIEL DES PRDOUITS DE LA

 ........................................................................................................MER13852

 ..................................................................................JANNAT STAR NEGOCE13852

 ................................................................................ HADDADI ALUMINIUM13852

 ...................................................SOCIETE LYCEE MOHAMED ARSALANE13853

 .............................................................................................HOOKS AGENCY13853

 .................................................................................... MIKEMI COMPAGNIE13853

 ............................................................................ZOULAZ BEAUTE & STYLE13854

13854رياض سيف مدينة 2222.................................................................................... 

 ..................................................................................... ORTHOEXPERT SARL13854

 ........................................................................................................... SOPERIM13855

 ............................................................................................DAKHLA FORAGE13855

 ........................................................................................MNAR AMINS SARL13855

 ...........................................................................ABC 13855افريكا بروكيراج كوموديتي

 ........................................................ SOCIETE GRUPO IGLESIAS Y PINEDA13856

 ........................................................................................................ FISHMARK13856

 ..................................................................... FATHER AND CHILDREN CAR13856



صفحة صفحة

13581 الجريدة الرسميةعدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222) 

 .................................................................................SOCIETE LAHBAB CASH13857

 ............................................................................................................ JOUDIRA13857

 .......................................................................................... SOUKAINA EVENT13857

 ........................................................................AOUSSERD MULTISERVICES13858

 .......................................................................................................PRAGMATIS13858

 ................................................................................................ STE STAR CASH13858

 ............................................................................ PALMERIE DISTRIBUTION13858

 ............................................................................................ LAD LOGISTIQUE13859

 ......................................................................................MUS AGRIS SARL AU13859

 .......................................................................................... MADAME COTON13859

 ................DRAA CONCASSAGE ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION13862

 ................................................................................GUILLAUME TELL PRIVE13862

 ..............................................................................F2P CONSULTING PRIVE 13862

 ...........................................................................................MONTBOURGOIS13861

 ...............................................................STE FISSOUNE SOLAIRE SARL AU13861

 ...................................................................................................RIO OCTAPUS13861

 ...........................................................................................................DOLIDAK13861

 ........................................................................................OUASMA TRAVAUX13862

 ................................................................................................. YANDAK CLUB13862

 .............................................................................. STE IHADAKAN SARL AU13862

 .......................................................................................ROCHER CAP sarl au13863

 ..................................................................................................SCRIPT MEDIA13863

 ................................................................................... BARAKAT MOHAMED13863

 .............................................................................................. IMANE MARKET13863

 ...............................................................................................AMANA INVEST13864

 ...................................................................................................RIO OCTAPUS13864

 ......................................SOCIETE OUASSINE DES TRAVAUX GENERALE13864

 .................................................................................................MEN.TRA.MED13865

 .....................................................................................................EURODELICE13865

 ....................................................................................................PRIDE TRANS13865

 ............................................................................................. ITNETWORKING13865

 .............................................................................. BENABDELLATIF EVENTS13866

 .............................................................................. BENABDELLATIF EVENTS13866

 ............................SOCIETE TADIGHOUST TAMTATOUCHTE TRAVAUX13866

 ...........................................................................................ABAJTOUR TRANS13866

 DÉVELOPPEMENT & TECHNOLOGIE CONSULTING MAROC

 .....................................................................................................DTCM13867

.................................................................................................................. 13867كاما 

 .........................................................................................OUAFA PLASTIQUE13867

13867املنتزه اوطو........................................................................................................... 

 ........................................................................................................... TIENORD13868

 ........................................................................................................NAOUMKA13868

 ..........................................................................................YANABIE ALHAYAT13868

 ..................................................AFRICA PURCHASING CENTER SARL AU13869

 .............................................................................................................REXADO13869

 ....................................................................................MAYDEN TOP INVEST13869

 ........................................ AGUADA  ALIMENTATION 13869أكواضا أملونطاسيون

 ...............................................................DETROIT TECHNICAL ADVISORY13872

 ..............................................................................................................B-MIMS13872

 ..................................................................................................FONCIERE RLS13872

.................................................................................................................. MYHB13871

 ........................................................... ETS EL BAKKALI MOKHTAR ET FILS13871

 ......................................................................................... BASMADILI TRANS13871

 ..................................................................................................... PARA ACTUS13872

 ............................................................................................... LOMEN INVEST13872

 ..................................................................................................... 13872مثلجات مهدية

 ...................................................................................................... GRIMANOR13873

.................................................................................................................. 13873كاما 

 ...........................................GRAND  ATELIER  TECHNIQUE DU SAHARA13873

 .............................................................................................ELITE FER 13873إليت فير

 ......................................................................................STE EJJOUH SARL AU13874

 .................................................................................................. MB KARBOUB13874

13874هاير طرانس.......................................................................................................... 

 ..........................................................................................................LINA BIAIS13874

 ............................................................................................................. 13875أنفا وست

 ..................................CONSTRUCTION TRAVAUX DIVERS AKHAOUAT13875

 ............................................................STE  OUAZZANI CLOTHS SARL AU13875

 ........................................................................................STE AMIL BUSINESS13876



صفحة صفحة

عدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222) الجريدة الرسمية13582  

 ................................................................................................ TRA ELEGANCE13876

 .......................................... STE BENSLAMA SERVICE MEDICAL SARL AU13876

 ............................................. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MIMOUNA13877

 .....................SOCIETE DE PRODUCTION D›AGREGATS ET DE BETON13877

13877براند امبسدور...................................................................................................... 

 ..........................................................................................FAST ASCENSEURS13878

 .................................................................................... STE KENZI CONTROL13878

 .............................................................................................. KOWORK PORT13878

 .....................SOCIETE DE PRODUCTION D’AGREGATS ET DE BETON13879

 ECOLE LOGARITHME SPECIALISEE EN INFORMATIQUE DE

 ...............................................................................................GESTION13879

 ................................................................................................ STE: DIGIPLACE13879

 ...............................................................................STE GPREVECO SARL AU13882

 .................................................................................................JAABRA TRANS13882

13882بويافرير................................................................................................................. 

 ....... «SOCIETE DE PRODUCTION D’AGREGATS ET DE BETON«SPAB13882

 .............................................................................................L›ATELIER PAPIER13881

 ...........................................................................................MARINA CORNER13881

 .................................................................................................................TASFIA13881

 ............................................................................................GLOBAL EXPRESS13882

 ....... «SOCIETE DE PRODUCTION D’AGREGATS ET DE BETON«SPAB13882

 ....... «SOCIETE DE PRODUCTION D’AGREGATS ET DE BETON«SPAB13882

 ............................................................................... STE AYOUR ASCENSEUR13882

 ...........................................................................PACIFIC DEMENAGEMENT13883

 ................................................................................... ALFAROUK BUILDERS13883

 ........................................................................... BUSINESS LUXURY TRANS13883

 ............................................................................................MAGHREB DEALS13884

 .......................................................................................HORIZON PLANÈTE13884

 ........................................................................................................YEL BETON13884

 ......................................................................................KOURDMAN TRANS13885

 .............................................................................................BENAJIBA TRANS13885

13885شركة سجلماسة بالص....................................................................................... 

 ...............................................................................................MULINO FOOD13885

 ........................................................................................................ALYO TRAV13886

 ................................................................................................................EMNÈS13886

 .......................................................................................................COIESTPRO13886

 ................................................................................................... 13887جينيغا  ريدوب

 ............................................................................................«M2M SERVICES«13887

13887اركي�شي كار............................................................................................................ 

..................................................................................................................  2PRO13888

 ............... «ELOUASSI ABDERRAHIM EXPERTISE EN MAINTENANCE«13888

13888لوشميرز............................................................................................................... 

 .........................................................................STE M.L TELECOM SARL AU13888

 ...................................................«MAMDOUH ENNAJDA«   13889ممدوح النجدة

 ...........................................................................................CHEN TOUR KENI13889

 ..................................................................ADIR MULTI SERVICES SARL AU13889

 ...........................................................................................................EVNINOV13889

 ...............................................................................................DR NETTOYAGE13892

 .................................................................. ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE13892

 ...................................................................................REAGLE CONSULTING13892

 ................................................................................... RAHIM AGRI SARL-AU13891

 .......................................................................................... MO.AZ AGRI SARL13891

 ..................................................................................HOTAMED  SARL – AU13891

 ......................................................................................AMO DISTRIMAROC13892

 ........................................................Ste SMART MATERIAUX 13892سمارت ماتيريو

 ................................................................................. STE KACH ACCESSOIRE13892

 ....................................................................................................... AYA FARMS13893

 .............................................................................................................SAPRESS13893

 ..................................................................................................WARAK PRESS13893

 .........................................................................................................SICOTREM13893

 ....................................................................................... RYAD DES SAVEURS13893

 ....................................................................................... STE BAYOMI TRANS13894

 ......................................................................................................FROID CHEL13894

 ...............................................................................................ELECTRODISTRI13894

 ...............................................................................................ELECTRODISTRI13895

 ........................................................................................... ZIYAD COMPANY13895

 ........................................................................................................FZ PROMO13895

 .......................................................................................AMGEN MOROCCO13895



صفحة صفحة

13583 الجريدة الرسميةعدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222) 

 .......................................................................................AMGEN MOROCCO13896

 ......................................................................BAKER & MCKENZIE MAROC13896

 ..................................................................REPSOL EXPLORACION TANFIT13896

 ........................................................................................................... ZEST ART13896

 ...............................................................................ALUMINIUM CAMARAD13897

 ....................................................................................................ALMOURISKI13897

 ..................................................................................TANGER CALL SERVICE13897

 .............................................................................................HELLO DELIVERY13898

 ..................................................................................... STE BAB SAISSE SARL13898

 ........................................................................................STE 3R MEDIC SARL13899

.................................................................................................................. 13899دار أدم 

 ........................... SOCRATE DEVELOPMENT COMPANY SDC SARL AU13899

 ...............................................................................NOUR CONSTRUCTION13899

 .................................................................................................. JABER EVENTS13922

 .......................................................SAHARIENNE MULTI SERVICES 2SMS13922

 .......................................................................................DANODIS LOGISTIC13922

 .................................................................IT SUPPORT AND CONSULTING13921

 ..................................................................................................CAFE COLADA13921

 ..........................................................................................EDENRED MAROC13921

 ............................................................................................BRANDT MAROC13921

 ................................................................................................LA EXCELENCIA13922

 .......................................................................................................MALAK TEX13922

 .....................................................................................................BOUMONEY13922

 ............................................................................... AUTO ECOLE ELHORIYA13922

 .........................................................................................................DAKAGRO13923

 ................................................................................................. 13923ط د كليم إينيرجي

 .....................................................................................AL MANARA D'ATLAS13923

 ....................................................................................................ICH PHARMA1392 

 ................................................................................. SOCIETE HOUARA CAR1392 

 ..................................................................................................FAST MARIAM1392 

 ................................................................................................IMMOBILIER S.I13925

 ..............................................................................LA FONDA RESTAURANT13925

 ..........................................................................................GANN NETOIE BM13925

 ...................................................................................LECHERIA LE PIANISTE13926

 .............................................................................. 13926بيروتيك تيليكوم انفورماتيك

 .................................................................................... SOCIETE BOUMAREG13926

 ................................................... PARFUMS GANDOUR MAROC S..A.R.L 13926

 CENTRE D'INFORMATIQUE ET DE DOCUMENTATION

 ............................................................ECONOMIQUE DE MEKNES13927

 .........INSTITUT DE COMMERCE ET DE GESTION DE MEKNES PRIVE13927

 ...............................................................................................ARGALOG SARL13927

 .......................................................PARC DES EXPOSITIONS DE MEKNÈS13928

 ................................................................................... MOUNI PRO SARL AU13928

 ................................................................................................. GLOBAL WAVE13928

 ........................................................................................................FERROSUD13929

 .........................................................................................................Z3I TRANS13929

 CENTRE CONSULAIRE DE GESTION DE COMPTABILITÉ DE MEKNÈS

 ............................................................................CECOGEC MEKNES13929

 ..........................................................................TRAITEUR HAMIDOU SARL13912

 ...................................................................................................... GREEN WAY13912

 ...........................................................................................................LEO PAUL13912

 ...................................................................................................... GREEN WAY13911

 ..............................................................................................................L&D CO13911

13911جيو1ريم  أفريك.................................................................................................... 

 ...........................................................................................STE BOUDAKOUR13911

 ............................................................................... AGMA CONSTRUCTION13912

 .................................................................................................PRETTY SHOES13912

713912إينوف................................................................................................................. 

 ....................................................................................................... BRIDGE BCI13913

 ...................................................................................................ISLA ELECTRO13913

 .............................................................................. AUTO EXPRESS DOKALA13913

 .....................................................STE MAYINFASI-DROGUERIE SARL AU13913

 .............................................................STE MONDIALITO SHOP SARL AU13914

 ................................................................... ATLANTIC BUNKERS SERVICES13914

 ............................................................................FLAVOURING MOROCCO13915

 .........................................................................EL HARCHI LILISKANE SARL13915

 ................................................................................. INTER GOLD & WATCH13915

 ................................................................... VALSUGANA IMPORT EXPORT13916



صفحة صفحة

عدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222) الجريدة الرسمية13584  

13916شركة عاد  بويلدينغ........................................................................................... 

 .............................................................................................KENITRA FORME13916

 ......................................................................................................NEWSYSTEC13916

 ................................................................................... MRABAT THERMIQUE13917

 ............................................................ STE DAR AL WARD AL BALDI SARL13917

 .............................................................................................................. SARTRA13917

..................................................................................................................  M13918

 ............................................................................................. AMRANIFEB SAR13918

 ..................................................................................................SUD NATUREL13918

 ......................................................................................... TOP NORD TRANS13919

 .............................................INTERFACE CONSEIL EN INVESTISSEMENT13919

 .....................................................................BENJGHALEF TRANS SARL AU13919

 ........................................................................................................SUM-AERO13919

 ...................................................................COSMOPOLITAN IMMOBILIER13922

 ...........................................................................................ACCURACY VALUE13922

 ...........................................................................................................CK FOOD13922

197213922‹س كار......................................................................................................... 

 .................................................................................................... 13921شركة بارا تركيا

 .................................................................................................. ECO INVECTIS13921

 ..................................................................................PREMIUM COSMETICS13921

 ................................................................................... GREENFIELD PROJECT13922

 ..................................................................................................... 13922ا م ب انفيست

 ......................................................................... METPACK INDUSTRIE SARL13922

 ........................................................FOKA AUTO MOBILE SERVICES SARL13922

 ....................................................................................................ARWA IMMO13923

 ............................................................ANWAR DIFFUSION MAROC SARL13923

 ................................................................................................ROUCADI SARL13923

 ........................................................................................................NYF IMMO1392 

 ..............................................................................................BASAI BROTHER1392 

 .................................................... NETCOM TECHNOLOGIES MAROC SA1392 

 ..................FBV EXECUTIVE COACHING ET CONSEIL EN ENTREPRISE1392 

 .................................................................M TWO EQUIPEMENTS Sarl AU 13925

 ............................................................................................ 13925ازديجي برانت املغرب

 ..........................................................................................FIRAS-KHADAMAT13925

 .....................................................................................H-ECHANGE MAROC13926

 ................................................................................................... 13926فريجو فروطاس

 ......................................................................................... 13926كروب كمباني ماروكن

 ......................................................................................... 13927شركة س ت ا ب ر ي د

 ....................................................................................................RUIZ AZROU13927

 .................................................................................STE ADAMIRRIGU SARL13927

13928كازاكاميف............................................................................................................. 

 .............................................................................................................. 13928سبأة نور

 ..................................................................STE TOUDGHA BUSINESS SARL13928

 ................................................................................. NAJAH PALMIERS SARL13929

 .................................................................................................. GHM TRUCKS13929

 ..................................................................................... TOUS PNEUS SETTAT13929

 ..................................................LES TEINTURIERS DE L› AMEUBLEMENT13932

 ................................................................................CONCEPT STORE AUTO13932

 SOCIETE ALIAT DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET INVESTISSEMENT13932

 BM.LEK PRIVEE« ENSEIGNE « GROUPE SCOLAIRE MONALIZA « 

 ......................................................................................................PRIVE13931

 .............................................................................................. ECONORDTRAV13931

13931الشركة الصناعية لبوليو..................................................................................... 

 ...........................................................................................ASSURANCE RIZQ13931

 ..............................................................................................STE VD-ENERGIE13932

13932الشركة املغر1ية املعدنية » سوكودام دافوم ».................................................... 

 ................................................................................... BENCHARGUIE FOOD13932

 .................................................................................................... STE F.E.R.J.I.N13932

 ........................................................................................................ EDINBURG13933

 ................................................................................................................ jorf gaz13933

 .............................................................................................................ALYATRA13933

 ......................................................................................AMR MASSIR TRANS13933

 ............................................ OCCASION ELECTROMENAGER TAOUIMA13933

 ...............................................................................................STE EL GRA.IMO13934

 ...................................... GRANDE SOCIETE DES TRAVAUX ET SERVICES13934

13934ءليا مس................................................................................................................ 

13934شركة ك ز ديميناجمون....................................................................................... 

 ........................................................................................ LAIT AIN CHEGGAG13935



صفحة صفحة

13585 الجريدة الرسميةعدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222) 

 ...........................................................................................................JORF GAZ13935

 ........................................................................................................ZIANI BOIS13935

13936لغات الجنوب....................................................................................................... 

 .................................................................................................... LYSE MONEY13936

 ...........................................................................................BENI OUKIL CASH13936

 ............................................................................STE OMANOYAS SARL AU13936

 ....................................................................... STE:FLAG ENERGIE SARL A.U13937

 ................................................................................................................ 13937انفرواي

 ........................................................................................... CEFA INDUSTRIES13937

 ...............................................................................................LIMPE SERVICES13938

 ...................................................................STE ELECTRO KISSAN SARL AU13938

 ...........................................................................................ESRA  UNLIMITED13938

 .................................................................................... MENUISERIE EL AMRI13939

 ............................................................................STE TRANSCROP SARL AU13939

 ............................................................................................................ TERIYAKI13939

 ........................................................................................FZ BEAUTY CENTER139 2

 ............................................................................BELLATIONA GROSSISSTA139 2

 .....................YB BUREAUTIQUE INFORMATIQUE ET SERVICE (Y2BIS(139 2

 ............................................................................................................. 13941سابليكس

 ......................................................................................................«SIGMA 2H«13941

 ..........................................................................................................TIDOUWA13941

 .......................................................................................«LES TROIS GOUTS«139 2

 .................................................................................... OPTIQUE NAHRAOUI139 2

 ...........................................................................................................JORF GAZ139 2

 ................................................................................................«PHYSIOCURE«139 2

 ................................................................................................STE CYCLAMED13943

 ...............................................................................................LUM YOUBAHA13943

 ................................................................................. STE.ROCHE.BULDS.ZM13943

 ........................................................................................ SIRIVS COMMERCE13944

 ...................................................................................................... 13944سيبير هيموس

 ............................................................................................................ DARYUN13944

 ......................................................................................................... 13945تومليلين تور

 ...............................................................................................................13222 13945

 ......................................................................................................SOMADIFER13945

 ................................................................................................. 13945فيسباي أنفيست

..................................................................................................................  T.D.B13946

 ............................................................................................. B.S. KHADAMAT 13946

 .................................................................................... MAX CONFORT CLIM13946

 ..........................................................................................UP INTERACTIONS13947

 .................................................................................. BEN CONFORT TRANS13947

 .........................................................................................................QPSTORES13947

 ................................................................................................M Z BUILDING13947

 ....................................................................... SAID TAMEHROUCHTE FISH13948

 .........................................................................................AL HIZAM SERVICE13948

 ............................................................................................ STE  INJAD  PNEU13948

 ................................................................................................SEPHORA TRAV13949

 ......................................................................... XEZNO MESTOUR CAR FES13949

 ................................................................................REVOCOAT MOROCCO13949

STE SAQRONI13949 شركة صقروني......................................................................... 

 ...........................................................................................MAROC MOTEUR13952

 ....................................................................................KENZA CONSULTING13952

 .................................................................................................... 13952كونسيبت س غ

 .................................................................................................. PANSY TRANS13951

 ......................................................................... XEZNO MESTOUR CAR FES13951

 ......................................................................... XEZNO MESTOUR CAR FES13951

 .........................................................................XEZNO MESTOUR CAR FRE13951

 .......................................................................................................... BINARIOS13951

 ...............................................................................................ORIENTALBATIS13952

 .......................................................................................................LARCHIMIC13952

 ....................................................................................... CASTEL CLEOPATRA13952

 ............................................................................................ STE NETALE ALLU13952

 ........................................................... IMZOUREN FINITION S.A.R.L (A.U(13952

 ............................................................................. MOANA SURF ACADEMY13953

 ........................................................................(MENGOUCHI  CAR  (S.A.R.L13953

 ..................................................................................................RIAD KAWTAR13953

 .............................................................................................................BILAVILA13953

 ......................................................................................................MZMT ELEC13954

 ................................................................................................... SATTY TRANS13954



صفحة صفحة

عدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222) الجريدة الرسمية13586  

 ................................................................................................... SATTY TRANS13954

 ................................................................................................... SATTY TRANS13954

 ............................................................. AGRI ADVISOR AND SERVICE 3AS13955

 ................................................................................................STE «CLAYANS«13955

 .................................................................STE PIECE AUTO LHIL ALKHALIL13955

 ........................................................................................ OUJARTIN SARL AU13956

 ......................................................................................................NEW OPERA13956

13956غيالن اسكان........................................................................................................ 

 ..........................................................................................................BUMUSER13957

 .................................................................................................... CHIRI TRANS13957

 .............................................................................................................. R.B CAR13957

 ....................................................................STE SAIDI FAST RENT SARL AU13958

 .................................................. COMPTOIR NATIONAL MAROCAIN S.A13958

13958صاناش سيكيريتي................................................................................................. 

13958سرفنكسنا دو ماروك........................................................................................... 

 ................................................................................... STE CRONA CAR SARL13959

 ...................................................................................... STE A G G T SARL AU13959

 .......................................................................................TRANSMEL BENNES13959

 ..................................................................................RAKAAR AL MAGHREB13959

 .................................................................................................... SIAL PROMO13962

 ..................................................................................................MEDI GLOBAL13962

 ............................................GROUPE SCOLAIRE  ZAHRAT ALFIRDAOUS13962

 ................................................................................................SABCA MAROC13962

 ............................................................................................................RASMERI13961

13961بودجي ب ن ب...................................................................................................... 

 ........................................................................................BUILDING FIDELITY13961

 ................................................................................................... GFM-MAROC13962

 ..............................................................AQUA STRASS SERVICES SARLAU 13962

 ....................................................................................SICPAGSS MOROCCO13962

 ................................................................................ SERVICES TAZARWALTE13963

 ....................................................................................ADVANCED CLINICAL13963

 .............................................................. SWISS MOROCCO CONSULTING13963

 .............................................................................................SEBMT TRAVAUX13963

..................................................................................................................  SMRS13964

..................................................................................................................  SMRS13964

..................................................................................................................  SMRS13964

..................................................................................................................  SMRS13964

 .....................................................................................................NISSO SHOE13964

 .....................................................................................................BAHIJ TRANS13964

 ....................................................................................................... TETRASOFT13965

 ...................................................................................STE YAMINA SERVICES13965

 .............................................................................................. STE KWAN›CHO13965

................................................................................................................. 13966ايسكي. 

 ...............................................................................................................Onepay13966

 .................................................................................STE SULEY TRANSPORT13966

 ............................................................................................................DIGITALY13967

 ..................................................................................................... RIAD ZARKA13967

 ........................................................................... 13967الشركة املدنية العقارية إنديانا

 ................................................................................................................DISALL13967

13968عقارية أسكارام ش.م.م. ش.و.............................................................................. 

ACKTE13968  ش م م دات مساهم وحيد.................................................................... 

 .................................................................................................. 13968أكا الند أوف أرت

 .............................................................................................M-  SOLUTIONS13969

 ................................................................................................................ TSBRN13969

 .CABINET G&S DES ETUDES TECHNIQUES D›INGENIERIE CONSEIL13969

 ..........................................................................................LA PETITE AGENCE13972

 ................................................................................................KHALISS FOOD13972

 .......................................................................................................SHIFTLIGHT13972

 .................................................................................................. BEKNAB TRAV13971

 ......................................STE «OBJECTIF FASSIE DE PROMOTION« SARL13971

 .........................................................................................................SAHLIMEN13971

 .........................................................................................................SAHLIMEN13972

MOTMEK DEVELOPPEMENT13972 ش م م.......................................................... 

 .............................................................................................FONCIEREYETTO13972

 .................................................................................................ALIANA COSTA13972

 ....................................................................... PNEUMATIQUE RIAD SAHEL13972

 ....................................................................................... SOCIETE RIF OPPEN13973

 .......................................................................................MED MIMOUN CAR13973



صفحة صفحة

13587 الجريدة الرسميةعدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222) 

 ......................................................................................................... E2IP13973 املغرب

 .............................................................................................BELLAFLOR CUIR13973

 ........................................................ECOLE L›ESPRIT DE L›AVENIR PRIVEE13974

 ................................................................................BORAQ SHIPPING SARL13974

 ................................................................................. NELITE NORTH AFRICA13974

 ................................................................................................. PLURI FRANCE13975

 ........................................................................................... AMIN DARK SARL13975

 ........MAITRE BÂTIMENT CONSTRUCTION ET RENOVATION MBCR13975

 ...................................................................................................LARA ENGINS13975

 ................................................................................SAVOIE-BOIS-CONCEPT13976

13976شركة باريغوترنس................................................................................................ 

 ......................................................................................................ANWAL MIX13976

 ............................................................................................ TOP CONFETION13977

 ................................................................................. MARINSA TRANSPORT13977

..................................................................................................................  AISO13977

 ............................................................................ANDALOUS FERRIES SARL13977

 ....................................................................................................CHRONO RIF13978

 .................................................................................................OLIVER GREEN13978

 ................................................................................MOSALAH TRANSPORT13978

 ..............................................................................................TAOUIMA AUTO13979

13979ميد بيش............................................................................................................... 

 ...........................................STE KHOBALATTE ARCHITECTURE SARL AU13979

 ....................................MOROCCAN INDUSTRIAL ELECTRICAL EXPERT13982

 ..........................................................................................................for négoce13982

 .........................................................................................MANOKHA TRANS13982

 ..........................................................................................TALY GOURMAND13981

 ....................................................................................BIO-BEAUTE TINGHIR13981

 ELECTRICAL ELECTROMECHANICAL SUPPLY END ERECTION«

 ......................................................................................................«EESE13981

 .................................................................................................................7ADID13982

 .........................................................................................................RAFAAJTEX13982

 ...............................................METROPOLIS AGENCE D›ARCHITECTURE13982

 CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LONGCHAMPS CASABLANCA13983

13983الحماوي كرامة طنجة.......................................................................................... 

 ........................................................................ EL KHETTAR DISTRIBUTION13983

 .............................................INTERFACE CONSEIL EN INVESTISSEMENT13984

 .................................................. TRAVAUX DIVERS EL FILALI SIJIL MASSA13984

 .............................................................................STE MHIMDAN TRAVAUX13984

13984عبد االاله مجيد كار............................................................................................. 

 ................................................RABAT RABOTAGE ET TRAVAUX PUBLICS13985

 ........................................................................................................... EDIFABID13985

 ...................................................................................«KAMOYA HOLDING«13985

 ......................................................................STE IFOUBRA TRAVAUX SARL13986

 ...................................................................................................CHAUSSE TEX13986

 ..............................................................................................................XMINES13986

 ......................................................................................... ROT EXTINCTEURS13986

 ................ DIAMOND BUSINESS DEVELOPMENT ET MANAGEMENT13987

 ......................................................................MAROC AUTOMATION SARL13987

 .............................................INTERFACE CONSEIL EN INVESTISSEMENT13987

 .................................................................................. GARAGE CME TANGER13988

 .......................................................................................................... STE FILIYA13988

 ................................................ DECOR LITAZYIN WAJIHAT AL MANAZIL13988

 ..........................................................................................................M3TRANS13989

 ............................................................................................................ENTRAID13989

 .......................................................................................................TRANS RNA13989

 ............................................CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE MAROC13992

.................................................................................................................. 13992وفا تير 

 .............................................................................. STE MESNATRA SARL AU13992

 ................................................................................................DYNAMIC OSO13992

 ...................................................................................................... SM PROMO13992

 ................................................................................... BOUAZZA LOCATION13991

 ................................................................STE UNIVERS PERFECT SERVICES13991

 .......................................................................................... OUR SECRET SARL13991

 ............................................................................................... AYT BOUAARFA13992

.................................................................................................................  SOJU13992

 ..............................................................MOULIN A HUILE D›OLIVE ANISS13992

 ...................................................................................... NAOS CONSULTING13993

 ................................................................................MACHREK MOKAWALA13993



صفحة صفحة

عدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222) الجريدة الرسمية13588  

 ................................................................................MACHREK MOKAWALA13993

 ..................................................................... 13993شركة ميد سونتري ماروك  ش م م

 .............................................................................. TRAVAUX BOUCHAHMA13994

 .................................................................................................. PLAGE SALAM13994

 .................................................................................OPTIM-CONTRÔLE sarl13994

 ........................................... STE MAS LEGISLATION PROFESSIONNELLE13994

13995دي أتالنتيك اليف................................................................................................ 

 .................................................................... SOCIETE WORLD BERRY SARL13995

 ............................................................................ RZAGUI IMPORT EXPORT13995

 ........................................................................................ VAL DE LOIRE SARL13995

 ........................................................................................ VAL DE LOIRE SARL13996

 ......................................................................................................GHIMARDIS13996

 ...................................................................SOCIETE AFRIQUE BERRY SARL13996

 ................................................................................ LAUREAT SERVICE SARL13996

 ..........................................................................................NOUR FER AYOUB13997

 ...................................................................................... (HABIGHAN( 13997هابيغان

 ........................................................................................................DETA INOX13997

 ........................................................................................... FATY ACCESS PRO13997

 .......................................................................................MINI MARCHE HIBA13998

 .........................................................SANITAIRE GHOLAM ET SES FRERES13998

 .........................................................................................................CAR AYAW13998

13999اسيانسيو............................................................................................................. 

 ..............................................................................................................SUBYTU13999

 .............................................................................................................SIENSOL13999

 .................................................................... INITIATIVE NATION SPORTIVE13999

222 1مرابطي درايفين سكو ......................................................................................... 

 ...........................................................................................................CONS WS1 222

 ........................................................ STE YASSEROUS RENT CAR SARL AU1 222

221 1قيس كونسطخيكسيو......................................................................................... 

 ............................................................................................STE IRRI TROUNS1 221

 ...............................................................................«MULTI PRO HOLDING«1 222

 .............................................MANUTENTION TRANSPORT SAIS -  M.T.S1 222

 ................................................................................................... STE IRRI VERT1 222

 ......................................................................................................NEW BAT 521 223

 .....................................................................................................RAFIE METAL1 223

 .................................................................................EQUIPEMENT TIMSSAL1 223

 ................................................................................................. H R BATIMENT1 22 

 ...........................................STE GROUPE HAUTE SECURITE RA SARL AU1 22 

 ........................................................................MAHAJ NEGOCE ET SERVICE1 22 

 ..........................................................................................K.I.DIAG.PRO.MEC1 22 

 ......................................................................................................YAKOUB TIX1 225

 .......................................................................................................... AIDIR BAT1 225

 ......................................................................................................DEDRAMED1 225

 ....................................................................«ACTIVITIES AND CONCEPTS«1 226

 ................................................................................................DMC EL IDRISSI1 226

 ........................................................................................STE GOLD AZ TECH1 226

 ............................................................................LES TEMPS GOURMANDS1 227

 ...............................................................................................READ AND WIN1 227

 .......................................................CENTRE DE RADIOLOGIE VICTORINE1 227

 ...........................................................................................ANDALOUS CASH1 228

 ............................................................................................. MIRAGE DE NICE1 228

 ...........................................................................................RANGE BUILDING1 228

 .........................................................ETABLISSEMENT CHTOUN SARL AU1 228

 .................................................... AFOUDISANE TOUS TRAVAUX DIVERS1 229

 ................................................................................LES JARDINS BZK GHA 1 229

 ...............................................................................................CINÉTIQUE362°1 229

 .................................................................................................. PROMADPRO1 212

 ........................................................................... SOCIETE JBABOU SARL AU1 212

 .......................... DECOR LITAZYIN WAJIHAT AL MANAZIL S.A.R.L-A.U1 212

211 1سأكلير أسونسور.................................................................................................. 

 SOCIETE  INDUSTRIELLE DE TISSAGE INDEMAILLABLE  SOTISMAIL1 211

211 1كاما سأون............................................................................................................ 

 .................................................................STE EL ANGOUDI IMPORT SARL1 212

 ....................................................................................................STE PAM CAR1 212

212 1ديار تافياللت........................................................................................................ 

 ...............................STE ETABLISSEMENT PRIVE BOUKMAKH SARL AU1 213

 ........................................................SOCIÉTÉ TRIOMPHE D›OR  SARL A.U1 213



صفحة صفحة

13589 الجريدة الرسميةعدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222) 

 II.  -  إعالنات قضائية

 21 1املحكمة الأجارية بمراكش................................................................................... 

 21 1املحكمة الأجارية بفاس....................................................................................... 

215 1املحكمة الأجارية بطنجة..................................................................................... 

215 1املحكمة الأجارية بالر1اط.................................................................................... 

216 1املحكمة االبأدائية بالجديدة............................................................................... 

216 1املحكمة االبأدائية بانزكان................................................................................... 

216 1املحكمة االبأدائية بالعرائش............................................................................... 

216 1املحكمة االبأدائية بسطات................................................................................. 

216 1املحكمة االبأدائية بالفقيه بن صالح.................................................................. 

216 1املحكمة االبأدائية بسال....................................................................................... 

217 1املحكمة االبأدائية بقلعة السراغنة.................................................................... 

217 1املحكمة االبأدائية بورزازات................................................................................ 

 .................................................................................... 217 1املحكمة االبأدائية بأمارة

 .................................................................................. 217 1املحكمة االبأدائية بصفرو

 III.  -  إعالنات إدارية

219 1وكالة الحوض املائي لسبو.................................................................................... 

223 1وكالة الحوض املائي بم الر1ي .............................................................................. 

تزويد  العامة  املنفعة  أنه من  يعلن  إعالن عن وض  ونشر مشروع مرسوم 

وتنزع  الشروب.  باملاء  مدغرة  وشرفاء  أوفوس  دواوير جماعتي  بعض 

 بموجبه ملكية القطعة ابرضية الالزمة لهذا الغرض )الجماعة الترابية

232 1 أوفوس)................................................................................................... 

تقوية  العامة  املنفعة  أنه من  يعلن  إعالن عن وض  ونشر مشروع مرسوم 

تزويد مركز الريش باملاء الشروب )جماعة الريش) وتنزع بموجبه ملكية 

233 1القطعة ابرضية الالزمة لهذا الغرض..................................................... 

اسأدراك تعديلي ملشروع املرسوم املنشور نصه في الجريدة الرسمية عدد  532 

والقضائية  القانونية  باإلعالنات  الخاصة  نوفمبر  221   12 بأاريخ 

واإلدارية واملعلن أن املنفعة العامة تقأ�شي تقوية تزويد مدينة مراكش 

 ......................  23 1باملاء الشروب انطالقا من سد املسيرة )جماعة جعافرة)

 5556 عدد  الرسمية  بالجريدة  املنشور  املرسوم  ملشروع  تعديلي  اسأدراك 

الصادرة بأاريخ  2 أبريل 2219 )الصفحة 6884) الخاصة باإلعالنات 

القانونية والقضائية واإلدارية واملعد  بموجبه االسأدراك الأعديلي 

املنشور بالجريدة الرسمية عدد 5599 بأاريخ 19 فبراير 2222 واملعلن 

أنه من املنفعة العامة تزويد دواوير جماعة إيتزر باملاء الصالح للشرب 

 .............. 235 1انطالقا من سد الحسن الثاني )جماعة إيتزر - إقليم ميدلت)

إعالن بإيداع ونشر مشروع مرسوم يعلن أن املنفعة العامة تق�شي بإحداث 

بموجبه  وتنزع  ابن امسيك  بعمالة مقاطعات  للشرطة بسباتة  دائرة 

ملكية القط  ابرضية الأابعة للرسمين العقاريين عدد :  3922/س 

236 1و 597 2/س............................................................................................ 

إعالن عن وض  ونشر مشروع مقرر الأخلي يأذن بالأخلي عن ملكية القط  

ابرضية الالزمة لبناء سد ايت زيات )مناطق االشغا  ارقام 1، 2، 3  و 4) 

 ..................... 239 1بإقليم الحوز، )جماعة تديلي مسفيوة - جماعة تغدوين)

الصادر  املرسوم  ملشروع  تعديلي  مرسوم  مشروع  ونشر  وض   عن  إعالن 

بالجريدة الرسمية عدد 5523 بأاريخ 18 ابريل 2218 يعلن أنه من 

من  املأوسط  الناضور غرب  ميناء  لحماية  بناء سد  العامة  املنفعة 

واملباني  ابغراس  ملكية  بموجبه  وتنزع  )دوار انهياتن)  الفيضانات 

 .................. 271 1واملنشآت السطحية الالزمة لهذا الغرض )جماعة إيعزانن)

الصادر  املرسوم  ملشروع  تعديلي  مرسوم  مشروع  ونشر  وض   عن  إعالن 

بالجريدة الرسمية عدد 5526 بأاريخ 16 سبأمبر 2218 يعلن أنه من 

في  الثاني)  )الشطر   RR721 الجهوية  الطريق  تحويل  العامة  املنفعة 

إطار بناء سد ولجة السلطان بإقليم الخميسات وتنزع بموجبه ملكية 

273 1القطعة ابرضية الالزمة لهذا الغرض  )جماعة آيت ميمون)................. 

إعالن عن وض  ونشر مشروع مرسوم يعلن أنه من املنفعة العامة تقوية تزويد 

مدينة سال باملاء الشروب وتنزع بموجبه ملكية القطعة ابرضية الالزمة 

275 1لهذا الغرض............................................................................................. 
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الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش وورزازات فيما بين ن.ك 

5 2  و ن.ك 271 )مقط  مراكش - آيت اورير) و1نزع ملكية القط  
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279 1إقليم العرائش......................................................................................... 
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من  جزء  ملكية  عن  بالأخلي  يق�شي  العرائش  جماعة  لرئيس  قرار  مشروع 
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املنصوص عليها في تصميم تهيئة مدينة صفرو يق�شي بأغيير تخطيطها 

وعرضها و1أعيين البق  ابرضية الالزمة املراد نزع ملكيتها ملا تسأوجبه 

 SE283 رقم  العمومية  الطريق  عرض  تغيير  يشمل  والذي  العملية 

املحدودة بالطريق SE222 والطريق SE212 والكائنة بحي الرفايف - 

288 1جماعة صفرو عمالة إقليم صفرو.......................................................... 
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مدينة صفرو يق�شي بأغيير تخطيطها وعرضها و1أعيين القط  ابرضية 

تغيير  يشمل  والذي  العملية  تسأوجبه  ملا  ملكيتها  نزع  املراد  الالزمة 

العمومية بالطريق  واملحدودة   SE212 رقم العمومية  الطريق   عرض 

 RP33 رقم  الطرقي  واملدار   RP23 رقم  الطرقي  واملدار   SE229 رقم   

292 1والكائنين بحي الرفايف جماعة صفرو عمالة إقليم صفرو.................... 

إعالن عن إيداع ونشر مشروع قرار يق�شي بالأخلي عن البق  ابرضية الالزمة 

لفأح الطريق العمومية رقم SE287 ذات العرض 15 متر املنصوص 

عليها في تصميم تهيئة مدينة صفرو املحدودة بشارع احمد املجاطي 

وشارع الحسن الثاني SE229 الكائنة بحي مساي جماعة صفرو عمالة 

298 1إقليم صفرو ............................................................................................ 

تزويد  العامة  املنفعة  أنه من  يعلن  إعالن عن وض  ونشر مشروع مرسوم 
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية
رانيم باط

ش.ذ.م.م ش.و
رأسمالها : 222.222.  درهم

املقر االجأماعي : ظهر الكيدار

دوار أوالد عقبة، تمارة

بأمارة،  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

قرر شركاء   2222 فبراير  بأاريخ  2 
ش.و  ش.ذ.م.م  باط»  »رانيم   شركة 

ما يلي :

للشركة  االجأماعي  املقر  تحويل 

: ظهر الكيدار، دوار أوالد عقبة،  من 

تمارة إلى : سكأور 16، بلوك د رقم 1  
زنقة النرجس حي الرياض الر1اط.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

أكأو1ر  فاتح  يوم  بأمارة  االبأدائية 

2222 تحت رقم 2 2 .

1 P

سيرفيس فوود �شي براهيم
تم تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة شريك وحيد بمقأ�شى عقد 

حرر في 7 سبأمبر 2222 بالخصائص 

الأالية :

االسم الأجاري : »سيرفيس فوود 

مسؤولية  ذات  شركة  براهيم»  �شي 

محدودة شريك وحيد.

الهدف االجأماعي :

بي  جمي  املواد الغدائية )مخزن).

بي  جمي  املواد الغذائية املجمدة.
درهم   122.222  : املا   رأس 

 122 ب  حصة   1222 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة لصالح السيد 

 1222 ابراهيم  علي  ايت  ابراهيم 

حصة.

46، شارع عقبة  املقر االجأماعي : 

الرقم 2 أكدا  الر1اط.

التسيير للسيد ابراهيم ايت علي 

ابراهيم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبأمبر   29 في  بالر1اط  الأجارية 

2222 تحت رقم 127213.
بمثابة مقأطف و1يان

2 P

HOPE AND HOPE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

شريك وحيد

رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجأماعي : رقم 21، ساحة 

أبو بكر الصديق، الشقة رقم 8

أكدا ، الر1اط

رقم السجل الأجاري : 146377

الر1اط

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

 ،2222 سبأمبر   15 بأاريخ  الر1اط 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

باملميزات  وحيد  شريك  محدودة 

الأالية :

 HOPE AND HOPE  : التسمية 

SARL AU

الهدف االجأماعي :

املوارد البشرية :

استشارات  العاملين،  توفير 

تنظيم أحداث  العالقات اإلنسانية، 

الأوظيف، إنأاج و1ي  وتأجير معدات 

وأداة  تصميم  دعم  االتصاالت، 

االتصاالت.

تكوين :

الأدريب املنهي في جمي  قطاعات، 

الأدريب املنهي.

تقني : 

واالستشارة  تقنية  مساعدة 

بي   املعنويين،  وابشخاص  لألفراد 

والشبكات  الكمبيوتر  أجهزة  وتأجير 

الوسائل  توفير  واالتصاالت، 

اللوجستية.

كراء :

املعدات للمنأديات، املعدات.

املعامالت  جمي   عام،  وبشكل 

واملالية  والصناعية  الأجارية 

مباشر  بشكل  املرتبطة  والعقارية، 

أو غير مباشر باملذكورة أعاله، أو من 

املحأمل أن تؤيد تحقيقها وتطويرها.

بنحمو  ياسين  السيد   : الشركاء 

1222 حصة، الشريك الوحيد.

رأسما   يقدر   : الشركة  رأسما  

الشركة بمبلغ قيمأه 122.222 درهم 

كل  قيمة  حصة   1222 إلى  موزعة 

واحد 122 درهم.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي أي من تاريخ وض  

السجل الأجاري بالر1اط.

بكر  أبو  ساحة   ،21 رقم   : املقر 

أكدا ،   ،8 رقم  الشقة  الصديق، 

الر1اط.

الشركة تسير من طرف   : اإلدراة 

السيد ياسين بنحمو.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
أكأو1ر   2 بأاريخ  بالر1اط  الأجارية 

2222 تحت رقم 229 .
السأخراج وذكر

املسير

3 P

SALHY FER
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 15.222.222 درهم

مقرها االجأماعي : 216، دوار ريش
الغابة 728 مرس الخير 13152

صخيرات، تمارة
للجمعية  عرفي  محضر  على  بناء 
في املؤرخة  االسأثنائية   العمومية 

 SALHY لشركة   2222 سبأمبر   9
رأسما   ذات  ش.م.م،   ،FER
الشركاء قرر  درهم،   15.222.222 

ما يلي :
املا   رأس  زيادة  على  املوافقة 
درهم   5.222.222 بمبلغ  الشركة 
 122 بقيمة  حصة   52.222 بأكوين 

للحصة الواحدة موزعة بين :
السيد محمد صالحي ب 25.222 

حصة.
ب  الصالحي  فيصل  السيد 

25.222 حصة.
رأسما   سيرتف   لذلك  ونتيجة 
إلى  درهم   12.222.222 الشركة من 

15.222.222 درهم.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
أكأو1ر 2222   2 الأجارية بالر1اط في 

تحت رقم 232 .
السأخراج وذكر

املسير

4 P
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LA SOCIETE 2 R TAMWIL
SARL

العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 
االسأثنائي املؤرخ بأاريخ فاتح أبريل 

2222 قرر الشركاء ما يلي :
املنطقة  من  الرئي�شي  املقر  نقل 
 29 رقم  »فيأا»  تجزئة  الصناعية 
الر1اط إلى املنطقة الصناعية »ز ك» 

رقم 4 جماعة عين عأيق تمارة.
ابسا�شي  القانوني  تحديث 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سبأمبر   15 الأجارية بالر1اط بأاريخ 

2222 تحت رقم 126762.
5 P

SOCIETE OUJD
SARL A.U

بأاريخ املؤرخ  العقد   بموجب 
العام  الجم   قرر   2222 سبأمبر   3

للشركة ما يلي :
السيد  من  حصة   96 تفويت 
موهوب جما  إلى اآلنسة دفالي نادية.

تغيير الشكل القانوني للشركة.
التسيير الشركة مسيرة من طرف 

املشارك املنفرد اآلنسة دفالي نادية.
إلى  االجأماعي  املقر  تحويل 
الرحمة  حي   1278 رقم  سأكوران 

سال.
تعديل الشامل للقانون ابسا�شي.

تم  لقد  القانوني  اإليداع 
االبأدائية  املحكمة  لدى  اإليداع 
بأاريخ سال  الأجاري  السجل   قسم 
28 سبأمبر 2222 تحت رقم 35292.
6 P

DISTRIVAS
ش.م.م
تأسيس

في املؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 
بأاريخ  واملسجل   2222 أغسطس   7
تأسيس  تم   ،2222 أغسطس   12

شركة DISTRIVAS ش.م.م.
هدفها :

توزي  املنأجات الغذائية.
تفاوض.

 1845 زنقة   : الأجاري  العنوان 

الدشيرة   7 تجزئة ملك الدشيرة رقم 

الجهادية إنزكان.
رأسمالها : 122.222 درهم موزعة 

إلى 1222 حصة قيمة كل حصة 122 

درهم اكأأبت على الشكل اآلتي :

السيد أيوب الشادلي : 522 حصة.

 522  : النفي  مصطفى  السيد 

حصة.

الشادلي  أيوب  السيد  تعيين  تم 

كمسيرين  النفي  مصطفى  والسيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

أيوب  السيد  توقي   اعأماد  تم 

في  النفي  مصطفى  والسيد  الشادلي 

جمي  العقود والوثائق اإلدارية.

رقم  اإليضاحي  الأجاري  السجل 

.21237

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبأمبر   8 بأاريخ  بإنزكان  االبأدائية 

2222 تحت رقم 1444.

7 P

BRANS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

لشريك وحيد

إنشاء شركة
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 
15 سبأمبر 2222، تم وض  القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

في  تألخص  وحيد  لشريك  املحدودة 

ما يلي :

BRANS SARL AU : التسمية

الهدف االجأماعي : الحراسة.
املقر االجأماعي : رقم 153 زنقة 5 

تاركة الجديدة الرشيدية.
 122.222  : الشركة  رأسما  

درهم.

التسيير : السيد شنيار ادريس رقم 

.U152631 البطاقة الوطنية

 14165 رقم  تجاري  سجل 

باملحكمة االبأدائية بالرشيدية.

8 P

TAREK RACHID TRANS
تأسيس شركة

تم تحرير  يوليو 2222   22 بأاريخ 
محدودة  لشركة  ابسا�شي  القانون 

املسؤولية مميزاتها كما يلي :
TAREK RACHID TRANS

الهدف االجأماعي :
نقل البضائ .

االسأيراد.
اللوحات  نقش  م   اإلشهار 

اإلشهارية.
املقر االجأماعي : 15 شارع اببطا  

شقة 4 أكدا  الر1اط.
درهم   122.222  : الرأسما  
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم موزعة كما يلي :
علي  إبراهيم  علي  طارق  السيد 

عبد الرازق : 522 حصة.
السيد رشيد زروا  : 522 حصة.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 
إنشائها.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
علي إبراهيم  علي  طارق   السيدان 

عبد الرازق ورشيد
  زروا  ملدة غير محدودة.

 145485 رقم  الأجاري  السجل 
بالر1اط.

9 P

RESTAURANT SKHAWA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس  تم  بمقأ�شى عقد عرفي 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

خصائصها كالأالي :
 RESTAURANT : تسمية الشركة
مسؤولية  ذات   SKHAWA SARL

محدودة.
الغرض الرئي�شي للشركة : ابكالت 
السريعة - صناك - تنظيم الحفالت - 

إيراد واستزاد جمي  أجهزة املطاعم.
الجديدة  سال   : االجأماعي  املقر 
جماعة احصاين زاوية شارع محمد 
املركز  بوعبيد  الرحيم  وعبد  حصار 

الأجاري مزكان رقم 12.

تاريخ  من  تبدأ  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل الأجاري.

رأسما   حدد   : الشركة  رأسما  

مقسم  درهم   62.222 في  الشركة 

درهم   622 بقيمة  حصة   122 إلى 

للحصة.

املودعة من طرف :

السيد لكزولي الحجامي : 32.222 

درهم.

 32.222 : السيد الزراري رضوان 

درهم.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

الزراري  والسيد  الحجامي  لكزولي 

رضوان.

السنة املالية : تبدأ من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

 31651  : الأجاري  السجل  رقم 

باملحكمة  الضبط  كأابة  لدى 

االبأدائية بسال.

10 P

WEBHELP AGADIR

S.A

س.ت الر1اط رقم 33465

افأأاح وكالة
اإلداري  املجلس  بموجب محضر 

 ،2222 يونيو  فاتح  بأاريخ  املنعقد 

 WEBHELP املساهمة  لشركة 

 322.222 رأسمالها   AGADIR S.A

درهم، ومقرها الأجاري أكادير، الحي 

الصناعي شارع الحسن الثاني عمارة 

الجوهرة، تقرر ما يلي :

كائنة  تجارية  وكالة  افأأاح 

بأكادير، حي فونتي، شارع عبد الكريم 

الخطابي، رقم 13، الطابق 3 و4.

تم إنجاز اإليداع القانوني بكأابة 

الضبط باملحكمة الأجارية بأكادير، 

رقم  تحت   ،2222 أكأو1ر  فاتح  في 

.96518
رئيس املجلس اإلداري

11 P
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ONDULINE

succursale

س.ت الر1اط رقم 238293

إغالق فرع
بموجب محضر بأاريخ 21 سبأمبر 

2222، قرر رئيس الشركة الفرنسية 

مساهمة  شركة   ،ONDULINE

الأجاري  2،  مقرها  التي  مبسطة، 

سورينيس،   92152  - كلييني  كاي 

االجأماعي  السجل  لدى  مسجلة 

بنونطير تحت الرقم 5522288361 :

 ONDULINE إغالق الفرع لشركة

املأواجد ب شارع موالي  في املغرب، 

إقامة  ابو   الحسن  وشارع  يوسف 

البيضاء،  الدار   3 الطابق  السرور 

ومسجل لدى السجل الأجاري الدار 

البيضاء تحت رقم 238293.

جاكيي  أرنولد  السيد  تعيين 

Arnorld JACQUIER مواطن فرن�شي 

القاطن بفرنسا، كمصفي للفرع.

تعيين مقر الأصفية في مقر الفرع.

تم إنجاز اإليداع القانوني بكأابة 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت   ،2222 أكأو1ر   2 في  البيضاء، 

رقم 748348.
رئيس الفرع

12 P

 WEBHELP CONTACT

CENTER

S.A

س.ت الر1اط رقم 91 22

افأأاح وكالة
اإلداري  املجلس  بموجب محضر 

 ،2222 يونيو  فاتح  بأاريخ  املنعقد 

 WEBHELP املساهمة  لشركة 

رأسمالها   CONTACT CENTER S.A

الأجاري  ومقرها  درهم،   322.222

محمد  شارع   -  82.222 أكادير، 

 ILOT 4, فلوريدا  تجزئة  الخامس، 

LOT26، تقرر ما يلي :

كائنة  تجارية  وكالة  افأأاح 
بأكادير، حي فونتي، شارع عبد الكريم 

الخطابي، رقم 13، الطابق 3 و4.
تم إنجاز اإليداع القانوني بكأابة 
الضبط باملحكمة الأجارية بأكادير، 
رقم  تحت   ،2222 أكأو1ر  فاتح  في 

.96519
رئيس املجلس اإلداري

13 P

CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 25.37.92.29.78
GSM : 26.61.25.96. 6

STE K.I BEAUTY
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
املقر االجأماعي : شارع موالي

عبد العزيز إقامة اليسر
مكأب رقم 3 و4، القنيطرة

س.ت رقم : 56341
عام  جم   محضر  بمقأ�شى 
في املنعقد  للشركة   اسأثنائي 
واملسجل   2222 سبأمبر   12
بالقنيطرة بأاريخ 12 سبأمبر 2222، 

قرر ما يلي :
للشركة االجأماعي  املقر   تغيير 
موالي شارع  و4   3 رقم  مكأب   إلى 
عبد العزيز إقامة اليسر، القنيطرة.

بكأابة  تم  القانوني  اإليداع 
االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
بالقنيطرة بأاريخ فاتح أكأو1ر 2222 
الترتيبي  بالسجل  رقم  321  تحت 

56341 بالسجل الأحليلي.
14 P

شركة أده كونفيكسيون
ش.م.م

رقم 1387، سكأور س، حي الرحمة
سال

العام  الجم   ملحضر  تبعا 
بأاريخ للشركاء   االسأثنائي 
املسجلة   ،2222 أغسطس   17
17 أغسطس 2222،  بالر1اط بأاريخ 

تقرر ما يلي :

السيد  يملكها  حصة   332 بي  

خاطبي هشام البطاقة الوطنية رقم 

T161887 لفائدة السيد تاجر أحمد  

.AB33311 البطاقة الوطنية رقم

موزعة  الشركة  لأصبح حصص 

على الشكل الأالي :

 67.222 السيد تاجر أحمد مبلغ 

درهم أي 672 حصة بثمن 122 درهم 

للحصة الواحدة.

مبلغ  عاد   الزيأوني  السيد 

332 حصة بثمن  درهم أي   33.222

122 درهم للحصة الواحدة.

أي بمجموع 122.222 درهم.

تحيين النظام ابسا�شي للشركة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال،   االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2222 أكأو1ر   5 بأاريخ 

.35131

15 P

NEW LOISIRS
SARL

تأسيس ش.ذ.م.م
بمقأ�شى عقد عرفي حرر بأمارة في 

28 سبأمبر 2222، تم تحرير القوانين 

ابساسية لش.ذ.م.م مميزاتها كالأالي :

 NEW LOISIRS SARL : التسمية

ش.ذ.م.م.

الهدف : 

مقهى،  من  مكون  نادي  إدارة 

وجبات خفيفة، قاعة ابلعاب.

خدمات أخرى.
املقر : رقم 5 شارع الحسن ابو  

حي العبادي الطابق ابو  تمارة.
رأس املا  : 12.222 درهم مقسم 

درهم   122 122 حصة من فئة  على 

للواحدة اكأأبت وحررت من طرف :

السيد تابت جواد : 2  حصة.

  2  : البازي صالح الدين  السيد 

حصة.

السيد بنهرماش معاد : 2  حصة.

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

محدودة من طرف السيد تابت جواد 

والسيد البازي صالح الدين.

فاتح  من  تبأدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنأهي في 31 ديسمبر.

يوم  من  تبأدئ  سنة   99  : املدة 

تقييد الشركة بالسجل الأجاري.

اإلمضاء : تسند مهمة الأوقي  م  

املؤسسات  وجمي   البنكية  الوكالة 

الواحد  الأوقي   خال   من  املالية 

البازي  السيد  أو  تابت جواد  للسيد 

صالح الدين.

تقييد  تم   : الأجاري  السجل 

السجل  مصلحة  لدى  الشركة 

بأمارة  االبأدائية  باملحكمة  الأجاري 

أكأو1ر   2 بأاريخ  تحت رقم 132861 

.2222

16 P

BE GADGETS

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

18 سبأمبر 2222، تم إعداد النظام 

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية :

BE GADGETS : تسمية الشركة

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

تسويق   : االجأماعي  الهدف 

غير  محل  داخل  بالأقسيط 

مأخصص، شراء و1ي  لوازم مأعددة 

االسأعماالت.

لدى  موطن   : االجأماعي  املقر 

شارع   ،18 في   ،DOMICILE PRO

أكدا ،   ،2 شقة  عمر بن الخطاب، 

الر1اط.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

الأقييد في السجل الأجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا   31 إلى 

السنة ابولى تبأدئ من تاريخ الأقييد 

في السجل الأجاري.
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 122.222  : الشركة  رأسما  

درهم، مقسم كالأالي :

السيدة إيمان الراقي، 522 حصة 

لكل  درهم   122 بقيمة  اجأماعية 

حصة.

حصة   522 بويا،  سعيد  السيد 

لكل  درهم   122 بقيمة  اجأماعية 

حصة.

مسيرو الشركة :

مسيرة  الراقي  إيمان  السيدة 

مشاركة ؛

السيد سعيد بويا، مسير مشارك.

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.1 6277

17 P

MOBISPHERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد

عنوان مقرها االجأماعي : عمارة 

سرايا، طابق 4، زاوية شارع الرياض

وشارع ابرز، حي الرياض، الر1اط

املقيدة بالسجل الأجاري ملدينة 

الر1اط، تحت الرقم 129225

بمقأ�شى قرارات الشريك الوحيد 

 ،2222 يونيو   32 تاريخ  في  املأخذة 

تمت املصادقة على :

الزيادة في رأسما  الشركة بمبلغ 

522.222 درهم، عبر اكأأاب الشريك 

حسابه  ديون  من  لجزء  الوحيد 

على  املسأحقة  وفوائده  الجاري 

الشركة  رأسما   يبلغ  لكي  الشركة، 

مبلغ 1.222.222 درهم حاليا.

للشركة  ابسا�شي  النظام  تعديل 

جراء ذلك الأغيير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فاتح  تاريخ  في  بالر1اط  الأجارية 

أكأو1ر 2222، تحت الرقم 6 1272.

18 P

مكأب الحسابات واالستشارة

CCM CONSEILS ش.م.م

رقم 136، شارع القاهرة كومطراف 1 تمارة

الهاتف : 8 .2 . 25.37.6

الفاكس :  7.6 . 25.37.6

B.H.S TRAVAUX
SARLAU

تغيير مقر الشركة
توسي  النشاط الأجاري

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 

 B.H.S 22 نوفمبر 2219 قررت شركة

ذات  ش.م.م   TRAVAUX SARLAU

الشريك الوحيد ما يلي :

العنوان  إلى  الشركة  مقر  تغيير 

الأالي : تجزئة النصر الرقم 85 تمارة.

توسي  النشاط الأجاري :

مقاو  في نقل السل .

بي  معدات البناء.

املخألفة  ابشغا   في  مقاو  

وأشغا  البناء.

تحيين القانون ابسا�شي للشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالر1اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   2222 سبأمبر   16 بأاريخ 

.12681 

19 P

مكأب االستشارة FIDUTEMA ش.م.م

رقم 136، شارع القاهرة الطابق ابو 

شقة رقم 1 كومطراف 1 تمارة

الهاتف : 8 .2 . 25.37.6

الفاكس :  7.6 . 25.37.6

STE SAOUD MAROCAINE 
SARL AU

ش.م.م ذات الشريك الوحيد

الكائن مقرها : رقم 136، الطابق 

الثاني شقة رقم 4 شارع القاهرة 

كومطراف 1 تمارة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 

تأسيس  تم  قد   2222 سبأمبر   14

 STE SAOUD MAROCAINE  شركة

ذات املسؤولية املحدودة   SARL AU

تحمل  والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص الأالية :

 STE SAOUD   : التسمية 
MAROCAINE SARLAU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
 122.222  : الشركة  رأسما  

درهم.
الهدف االجأماعي : 

املخألفة  ابشغا   في  مقاو  
وأشغا  البناء.

بي  معدات البناء.
 1222 سعود  سعيد   : الشركاء 

حصة.
مسير  سعود  سعيد   : التسيير 

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

ابولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
الأقييد  تم   : القانوني  اإليداع 
بالسجل الأجاري باملحكمة الأجارية 
بأمارة بأاريخ 29 سبأمبر 2222 تحت 

رقم 132827.
20 P

STE AMAL
SARL à associé unique

AU CAPITAL DE 12.222 DHS
 SIEGE SOCIAL : ANGLE AV MED

V ET RUE AL KAYRAWANE
APP N°  TEMARA

االسأثنائي  الجمعوي  قرار 
للمساهمين املؤرخ بأمارة في 21 يناير 
ش.م.م   STE AMAL لشركة   2222

ذات شريك وحيد قرر ما يلي :
تصفية مسبقة للشركة.

تعيين السيد برادة العزيزي محمد 
نبيل مسؤوال عن الأصفية وتحديد 

مدة مهامه وسلطاته.
تحديد عنوان تصفية الشركة في 
وزنقة  الخامس  محمد  شارع  زاوية 

القيروان شقة رقم 4 تمارة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بالر1اط تحت رقم 127175 

بأاريخ 28 سبأمبر 2222.
21 P

RMD SERVICES
46، شارع عقبة، رقم 2، أكدا 

الر1اط
تم  قد  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
ذات  وحيد  بشريك  محدودة 

املواصفات الأالية :
RMD SERVICES : االسم

ذات  شركة   : القانونية  الصيغة 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

النظافة،  الخدمات،   : الهدف 
الحراسة.

رأس املا  : 122.222 درهم مكونة 
من 1222 حصة ب 122 درهم.

املقر االجأماعي : 46، شارع عقبة، 
رقم 2، أكدا ، الر1اط.

املدة : 99 سنة.
املسير  الدرعي يوسف،   : التسيير 

الوحيد.
الضبط  بكأابة  اإليداع  تم  لقد 
باملحكمة الأجارية بالر1اط تحت رقم 

2752 بأاريخ 28 يوليو 2222.
22 P

ARMA GUADING
 société à responsabilité limitée

d’Associe Unique
Au capital de 52.222 Dhs

 Siège Social : Avenue Mehdi
Ben Barka, Lot Soumia, Lot n° 5

Souissi - Rabat
RC : 96729

رف  رأسما  الشركة
لشركة  الوحيد  الشريك  اتخذ 
 ،ARMA GUARDING  SARL AU
بأاريخ درهم،   52.222  رأسمالها 

12 يونيو 2222 القرار الأالي :
قدره  بما  الشركة  رأسما   رف  
زيادة  و1الأالي  درهم،   1.222.222
درهم   52.222 الشركة من  رأسما  
طريق  عن  درهم   1.252.222 إلى 
إنشاء وإصدار 12222 حصة جديدة 
بقيمة 122 درهم من القيمة االسمية 
طريق  عن  تحريرها  يأم  منها،  لكل 
املحددة  الشركة  ديون  م   مقاصة 
الشريك  على  واملسأحقة  املقدار 

الوحيد للشركة.
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تحيين النظام ابسا�شي للشركة.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
الأجارية بالر1اط تحت رقم   1273 

بأاريخ 2 أكأو1ر 2222.
مقأطف من أجل اإلشهار

23 P

 SOCIETE COURLISSOF
TRAVAUX DIVERS

SARL AU
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
 ،2222 سبأمبر   8 بأاريخ  ومسجل 
شركة محدودة املسؤولية  تم إنشاء 
تحمل  والتي  الوحيد،  الشريك  ذات 

الخصائص الأالية :
 SOCIETE  : التسمية 
 COURLISSOF TRAVAUX DIVERS

SARL AU
في  مقاو    : االجأماعي  الهدف 
ومفاوض  والبناء  املخألفة  ابشغا  

في الأجارة.
 122.222  : الشركة  رأسما  

درهم.
املقر االجأماعي : املساكنة بشركة 
عوة  ضاية  زنقة   6 املركز  الر1اط 
أكدا    16 رقم  الشقة   4 الطابق 

الر1اط.
مدة الشركة : 99 سنة ابأداء من 

تاريخ الأأسيس.
التسيير : تم تعيين السيد قشيش 

زكرياء كمسير للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة الأجارية بالر1اط 
فاتح  بأاريخ   127253 رقم  تحت 

أكأو1ر 2222.
مقأطف و1يان

24 P

MATUSOL
شركة في طور الأصفية

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 درهم
املقر الرئي�شي : رقم 32، زنقة ابن 

يعلى اإلفراني، راسين، الدار البيضاء
غلق الأصفية

عادي  الغير  العام  الجم   إن 
لغلق   MATUSOL املسماة  للشركة 
يوليو   22 بأاريخ  املنعقد  الأصفية 

2222 قد :

النهائية  الحسابات  تصفية  أثبت 
للأصفية.

تحفظ  ودون  نهائي  إبراء  منح 
للمصفي السيد عبد اإلله العمارتي.

أثبت اإلغالق النهائي للشركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

.MATUSOL
تم اإليداع بكأابة ضبط املحكمة 
بأاريخ فاتح  الأجارية بالدار البيضاء 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748141.
للخالصة والنشر

املصفي

25 P

ALPHA MAN POWER
SARL

تفويت الحصص
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 

 2 أغسطس 2222 تقرر ما يلي :
الشريك  قرر   : حصص  تفويت 
الوحيد السيد صالح الدين بلحسن 
 122 حصة من فئة   12222 تفويت 
السيد  إلى  الواحدة  للحصة  درهم 

عدنان بلحسن.
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
ذت  املسؤولية  محدودة  شركة  من 
محدودة  شركة  إلى  وحيد  شريك 

املسؤولية.
تحديث القانون الداخلي للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كأابة  لدى  القانوني 
بأاريخ بسال  االبأدائية   باملحكمة 
 2 سبأمبر 2222 تحت رقم 35269.

ملخص قصد النشر

26 P

CARRIERES DU MAROC
SARL AU

رأس املا  : 2.552.222 درهم
املقر االجأماعي : الر1اط، السوي�شي

بزنس سنتر عمارة مأيس 571
السوي�شي اليوسفية بلوك

الطابق الثاني شارع محمد السادس
مكأب رقم 8 السوي�شي

رقم السجل الأجاري : 1 1266
العادي  املحضر  بموجب 
واالسأثنائي، بأاريخ 29 يونيو 2222، 
 AL REZK الوحيد  الشريك  قرر 
 HAKAM السيد  وممثلها   CAPITAL
املالي الوض   إلى  بالنظر   ،FADEL

إلى  الوصو   تم  أنه  على  للشركة   
خسارة أكثر من 75% من رأس املا ، 
مدير  قرر  للقانون  وفقا  و1الأالي 
ويأعهد  النشاط  اسأمرارية  الشركة 

بأعديلها في املواعيد القانونية.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
املحكمة الأجارية بالر1اط تحت رقم 

8993 بأاريخ 6 أغسطس 2222.
27 P

 TRAFFITEC EXPORT
SOLUTION

سجل تجاري رقم 92125 الر1اط
حل الشركة

6 أغسطس  بعقد عرفي مؤرخ في 
قرر الجم  العام االسأثنائي   ،2222

للشريك الوحيد ما يلي :
حل الشركة مقدما وتصفيتها.

الشرفاوي  نبيل  السيد  تعيين 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
كمأمور للأصفية وإتمام   A629288

جمي  اإلجراءات.
واملراسلة :  الأصفية  مقر  تعيين 
 19 رقم  عمارة  افراح  ضاية  شارع 

شقة رقم 1 أكدا  الر1اط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بالر1اط تحت رقم 126871 

بأاريخ 17 سبأمبر 2222.
28 P

REV WAY
RC : 126659

املقر االجأماعي : 32، زنقة سبو
شقة رقم 2، الر1اط

الرأسما  االجأماعي : 12.222 درهم
في  حرر  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
الر1اط بأاريخ 23 يوليو 2222، عقد 
ش.م.م   REV WAY شركة  شركاء 
وتقرر االسأثنائي  العام   جمعهم 

ما يلي :
حل مسبق للشركة.

تعيين السيد سمير الواتيق مصفي 
للشركة.

 ،32  : ب  الأصفية  مقر  تحديد 
زنقة سبو، شقة رقم 2، الر1اط.

تم اإليداع القانوني بكأابة الضبط 

بأاريخ بالر1اط  الأجارية   باملحكمة 

رقم  تحت   2222 سبأمبر   14

.126659

29 P

STE LAVAPRO
SARL AU

 2219 ديسمبر   27 بأاريخ  تم 

اجأماع عام اسأثنائي حدد بموجبه 

النقط الأالية :

إلى  االجأماعي  الهدف  توسي  

العنصر الأالي :

مؤجر السيارات والشاحنات لنقل 

البضائ  بدون سائق.

النحو على  ابنشطة   لأصبح 

الأالي :

مؤجر السيارات والشاحنات لنقل 

البضائ  بدون سائق.

الغسيل والأنظيف البيئي املأنقل 

للمركبات.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

يوم مراكش  في  الأجارية   املحكمة 

6 يناير 2222 تحت رقم 112965.

30 P

STE AXMINE COMPANY
SARL

تم بأاريخ 12 أبريل 2219 اجأماع 

النقط  عام اسأثنائي حدد بموجبه 

الأالية :

املتراكمة  الخسائر  امأصاص 

بنسبة  الشركة  رأسما   بخفض 

تسوية  أجل  من  درهم   822.222

وضعية الشركة.

يمر  الخفض  بعد  و1الأالي 

 2.222.222 من  الشركة  رأسما  

 12.222 مقسمة إلى   1.222.222 إلى 

حصة بثمن 122 درهم للحصة وذلك 

بامأصاص 822.222 درهما.

و1أالي يصبح ترتيب الحصص على 

الشكل الأالي :
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رشيد  للسيد  حصة   12822

عزيزي سمير.

1222 حصة للسيدة سامية برادة 

حميمة.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بمراكش يوم 2 يوليو 2222 

تحت رقم 113845.

31 P

STE DKP

SARL

اجأماع  يونيو 2222   2 تم بأاريخ 

النقط  عام اسأثنائي حدد بموجبه 

الأالية :

نقل املقر الرئي�شي للشركة الكائن 

عباد  سيدي   1 رقم  باملكأب  سابقا 

  2 الشقة   1 العمارة   119 رقم   2

املحل   : مراكش إلى العنوان الجديد 

سيدي   157 ابر�شي  الطابق   2 رقم 

غانم مراكش.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

يوليو   22 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 329 11.

32 P

STE JADLIN PRODUCTIONS

SARL

اجأماع  يونيو 2222   2 تم بأاريخ 

النقط  عام اسأثنائي حدد بموجبه 

الأالية :

نقل املقر الرئي�شي للشركة الكائن 

عباد  سيدي   2 رقم  باملكأب  سابقا 

  2 الشقة   1 العمارة   119 رقم   2

املحل   : مراكش إلى العنوان الجديد 

سيدي   157 ابر�شي  الطابق   3 رقم 

غانم مراكش.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

يوليو   22 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 114331.

33 P

 STE RENT A CAR HADJ

AOUROUD
SARL

 2222 أغسطس   4 بأاريخ  تم 

اجأماع عام اسأثنائي حدد بموجبه 

النقط الأالية :

 HADJ MOHAMED قام السيد 

بالحصص  بالأبرع   AOUROUD

 STE 3522 حصة التي يملكها في شركة

 RENT A CAR HADJ AOUROUD

SARL شركة ذات مسؤولية محدودة 

للسيد  درهم   522.222 برأسما  

يصبح  بالأالي   AOUROUD IMAD

ترتيب الحصص على الشكل الأالي :

 AOUROUD 5222 حصة للسيد

.IMAD

تغيير الشكل القانوني للشركة من 

إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مساهم وحيد.

الوحيد  بالأوقي   سألزم الشركة 

.AOUROUD IMAD للسيد

لدى  القانوني  اإليداع  تم   

بأاريخ بمراكش  الأجارية   املحكمة 

رقم  تحت   2222 أغسطس   19

.11 92 

34 P

STE LES MENUISERIES

INDUSTRIELLES 

MAROCAINES 

D’ALUMINIUM 64
SARL

6 مارس 2222 اجأماع  تم بأاريخ 

النقط  عام اسأثنائي حدد بموجبه 

الأالية :

ببي   الفي  عثماني  السيد  قام 

 LES 722 حصة التي يملكها في شركة

  MENUISERIES INDUSTRIELLES

 MAROCAINES D’ALUMINIUM

مسؤولية  ذات  شركة   6  - SARL

جيسال  جيرار  السيد  إلى  محدودة 

كريستيان سيرج.

قام السيد بييس جون مارك ببي  

 LES 962 حصة التي يملكها في شركة

  MENUISERIE INDUSTRIELLES

 MAROCAINES D’ALUMINIUM

مسؤولية  ذات  شركة   6  - SARL

جيسال  جيرار  السيد  إلى  محدودة 

كريستيان سيرج.
تييري  مينديبور  السيد  قام 

التي  حصة   722 ببي   روجي  جاك 

 LES MENUISERIE يملكها في شركة

 INDUSTRIELLES  MAROCAINES

D’ALUMINIUM 6  - SARL شركة 

السيد  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 

جيرار جيسال كريستيان سيرج.

للحصة  الحقيقية  القيمة  تعأبر 

املباعة بقيمة 115 درهم.

الحصص  ترتيب  يصبح  بالأالي 

على الشكل الأالي :
تييري  مينديبور  للسيد   7222

جاك روجي.

7222 للسيد عثمان الفي.

7222 للسيد بييس جون مارك

جيسال  جيرار  للسيد   2 22

كريستيان سيرج.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

يوليو   3 بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

2222 تحت رقم 113878.

35 P

FS2B شركة
ش.م.م من شريك وحيد

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقأ�شى 

ابسأاذ سعد بوعنان موثق بفاس، 

بأاريخ 3 سبأمبر 2222، فوت السيد 

والسيدة  قنيد   بنزاكور  الحق  عبد 

مرية العمراني الجوطي لفائدة السيد 

جمي  حصصهما  كريم بناني زياتني، 

االجأماعية املقدرة ب 25752 حصة 

املسماة  الشركة  في  يمألكانها  التي 
رأسمالها  ش.م.م،   FS2B شركة 

درهم،   12.322.222 االجأماعي 

القطعة  بفاس،  االجأماعي  مقرها 

عين  طريق  القرويين،  تجزئة   E85

الشقف.

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقأ�شى 

ابسأاذ سعد بوعنان موثق بفاس، 

فوت   ،2222 سبأمبر   3 بأاريخ 

السيد  لفائدة  محمد  فارس  السيد 

حصصه  جمي   زياتني،  بناني  كريم 

االجأماعية املقدرة ب 38625 حصة 

املسماة  الشركة  في  يمألكها  التي 

رأسمالها  ش.م.م،   FS2B شركة 

درهم،   12.322.222 االجأماعي 

القطعة  بفاس،  االجأماعي  مقرها 

عين  طريق  القرويين،  تجزئة   E85

الشقف.

قرر الشريك  تبعا لهذا الأفويت، 

زياتني بناني  كريم  السيد   الوحيد 

ما يلي :

النظام  من   7 الفصل  تعديل 

ابسا�شي للشركة كما يلي :

مبلغ  في  الشركة  رأسما   حدد 

إلى  مقسم  درهم   12.322.222

درهم   122 بقيمة  حصة   123.222

الشركاء  على  موزعة  حصة،  لكل 

كما يلي :

السيد كريم بناني زياتني 123.222 

حصة.

املجموع : 123.222 حصة.

عبد  السيد  املسيران  اسأقالة 

الحق بنزاكور قنيد  والسيد فارس 

محمد ومنحهما إبراء تاما ونهائيا.

زياتني  بناني  كريم  السيد  تعيين 

كمسير للشركة املذكورة أعاله.

من  ش.م.م   FS2B شركة  تلتزم 

شريك وحيد بأوقي  مسيرها السيد 

كريم بناني زياتني.

أصبحت شركة FS2B شركة ذات 

مسؤولية محدودة من شريك وحيد.

ونتيجة لذلك، تم تعديل القانون 

ابسا�شي للشركة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   2222 سبأمبر   32 بأاريخ 

.2222/2 22

36 P
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STE ALIMENT STORE
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
بالر1اط، قد تم  17 أغسطس 2222 
وض  القانون ابسا�شي لشركة تحمل 

الخصائص الأالية :
 STE ALIMENT  : التسمية 

STORE
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.
في  الأجارة   : االجأماعي  الهدف 
االسأيراد   - الغذائية  املنأوجات 

والأصدير.
درهم   122.222  : املا   رأس 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 
122 درهم للحصة الواحدة مقسمة 

كما يلي :
السيد سهيل بناني 522 حصة.
السيد منير السابق 522 حصة.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 
الأأسيس.

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

ابولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
اببطا   شارع   : االجأماعي  املقر 

رقم 15 شقة رقم 4 أكدا  الر1اط.
التسيير : السيد سهيل بناني.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2222 أكأو1ر  فاتح  بأاريخ  بالر1اط 

تحت رقم 227 .
37 P

CABINET BENMOUSSA ET ASSOCIES
 5 RUE BENI AMIR RESIDENCE LES

 AMBASSADEURS 1 APPT 2 AVIATION
RABAT

PHITECMA
 IMM A RDC RESIDENCE

 ZAERINA LOT JNANE SOUISSI
RABAT

تفويت ابسهم وتعيين عضو في 
املجلس اإلداري

بموجب محضر اجأماع الجمعية 
بشكل  اجأم   الذي  العادية  العامة 
 ،2222 سبأمبر   17 اسأثنائي بأاريخ 

قرر مساهمو الشركة :

 2222 تفويت  على  املوافقة 
درهم لكل منها إلى   122 سهم بقيمة 
  PHARMACEUTICAL INSTITUTE
 KIMA HOLDING من قبل شركتي 
SA وAMAR HOLDING SA بمقدار 

1212 سهم و792 على الأوالي.
تعيين  على  املوافقة 
  PHARMACEUTICAL INSTITUTE
كعضو في املجلس اإلداري، رأسمالها 
درهم ومقرها الرئي�شي   7 .7 9.222
 RS223 الثانوي  بالطريق  املوجود 
جماعة اومزة بعين عودة   Akreuch
تحت  الأجاري  السجل  في  ومسجلة 
مجلس  رئيس  ويمثلها   28 31 رقم 
الدين  عز  محمد  السيد  إدارتها 

السدراتي.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
الأجارية بالر1اط بأاريخ فاتح أكأو1ر 

2222 تحت رقم 127272.
38 P

ائأمانية سوفيكاس ش م م
رقم 38 إقامة جنان عال  شارع طارق

بن زياد - تمارة

مكأب املحاسبة

ماردرو
MARDRO
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ش.م.م، ش.و

بمقأ�شى عقد عرفي بأاريخ فاتح 
تم  حيث  بالر1اط،   2222 سبأمبر 
لشركة  الأأسي�شي  القانون  وض  
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 
مميزاتها  ش.و  ش.م.م،  الوحيد، 

كالأالي :
شركة   : الشكل القانوني للشركة 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد ش.م.م، ش.و.
 MARDRO »ماردرو»   : التسمية 

.SARL AU
الهدف االجأماعي : 

بالأقسيط،  العقاقير  وشراء  بي  
والسباكة...،  الكهر1ائية  اللوازم 

أعما  البناء.

بصفة عامة كل العمليات املالية، 

مباشر  بشكل  املرتبطة   الأجارية 

الشركة  بموضوع  مباشر  غير  أو 

وكذا العمليات التي من شأنها تنمية 

الشركة.
شارع   4 رقم   : االجأماعي  املقر 

موالي علي الشريف الشقة 1 تمارة.

مدة الشركة : 99 سنة.

في  حدد   : االجأماعي  الرأسما  

إلى  مقسمة  درهم   122.222 مبلغ 

درهم   122 فئة  من  حصة   1222

وحررت  اكأأبت  الواحدة  للحصة 

كلها من طرف :

السيد اوسار عمر : 1222 حصة.

التسيير : السيد اوسار عمر يعأبر 

مسير الشركة ملدة غير محدودة.

من  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكأابة  القانوني 

 3938 رقم  تحت  تمارة  االبأدائية 

بأاريخ 14 سبأمبر 2222.
عن النسخة والنص

ائأمانية الكوادي أيوب وسلمى )سوفيكاس)

39 P

GARAGE AUTO ITALY
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجأماعي : مأجر 2، ساحة 

إيطاليا، املحيط، الر1اط

بأاريخ  بمقأ�شى عقد عرفي حرر 

وض   تم   ،2222 أغسطس   19

محدودة  لشركة  ابسا�شي  القانون 

املسؤولية خاصياتها كالأالي :

الشركاء :

بلورات يوسف.

أومسعود رشيد.

ابهداف للشركة   :  الهدف 

الأالية :

ميكانيك السيارات.

التشخيص اإللكتروني.

هيكل السيارات.

شراء و1ي  أجزاء السيارات.

املدة : 99 سنة.
فيما  محدد   : الشركة  رأسما  

إلى  مقسم  درهم   122.222 قدره 

درهم   122 فئة  من  حصة   1222

للواحدة موزعة بين املساهمين على 

الشكل الأالي :

بلورات يوسف 522 حصة بمبلغ 

52.222 درهم.

أومسعود رشيد 522 حصة بمبلغ 

52.222 درهم.

بمبلغ  حصة   1222  : املجموع 

122.222 درهم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

والسيد  يوسف  بلورات  السيد 

أومسعود رشيد.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  بكأابة 

تحت   ،2222 أكأو1ر   2 بالر1اط يوم 
رقم 127326.

 : الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

.146361
بمثابة مقأطف و1يان

40 P

STE WORLD FROID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بمساهم واحد

تأسيس
بأاريخ العرفي  للعقد   تبعا 

تم وض  قوانين   2222 سبأمبر   15  

الشركة ذات املميزات الأالية :

.STE WORLD FROID : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

تصني  وتسويق و1ناء   : املوضوع 

منشآت الأبريد.

جمي   وتشغيل  صيانة  إصالح، 

ثالجات تبريد صناعية .... الخ.
رقم  زنقة بوملان،   : املقر الرئي�شي 

87، حي خط الرملة 1، العيون.

الرأسما  : حدد في مبلغ 122.222 

حصة من   1222 إلى  درهم مقسمة 

بالكامل  وتملكها  درهم   122 فئة 

السيدة سعدوني فاطمة.
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تسير من طرف السيدة   : اإلدارة 
سعدوني فاطمة.

بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبأدائية بالعيون 
بأاريخ فاتح أكأو1ر 2222 تحت رقم 
وتم تسجيلها بالسجل   2222/2311
رقم  الأحليلي  الرقم  تحت  الأجاري 

.33253
41 P

 STE GLOBAL MOVING
SPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمساهم واحد

تأسيس
 32 بأاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
قوانين  وض   تم   2222 سبأمبر 

الشركة ذات املميزات الأالية :
 STE GLOBAL  : التسمية 

.MOVING SPORT
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
وتشغيل  إنشاء   : املوضوع 
اللياقة البدنية  الصاالت الرياضية، 

وصالة لأللعاب الرياضية.
االستشارة والأوجيه في الرياضة.

تنظيم ابحداث الرياضية وجمي  
ابنشطة الرياضية .... الخ.

شارع  حي الفداء،   : املقر الرئي�شي 
ناقيب ميلود الخلوفي - العيون.

الرأسما  : حدد في مبلغ 122.222 
حصة من   1222 إلى  درهم مقسمة 

فئة 122 درهم مقسمة كاآلتي :
 3 2 : السيدة محمد بومخروطة 

حصة.
 : بوحنانة  فنان  سيدي  السيد 

332 حصة.
 332  : بونعاج  يحضيه  السيد 

حصة.
السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

سيدي فنان بوحنانة.
بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبأدائية بالعيون 
بأاريخ فاتح أكأو1ر 2222 تحت رقم 
وتم تسجيلها بالسجل   2222/2313
رقم  الأحليلي  الرقم  تحت  الأجاري 

.33255
42 P

 STE ASMAK BAHR
AL JANOUB

SARL
تأسيس شركة

 12 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إنشاء شركة ذات  سبأمبر 2222 
بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

الأالية :
 STE ASMAK BAHR  : التسمية 

.AL JANOUB SARL
الشركة  هدف  يأعلق   : النشاط 

باملغرب و1الخارج ب :
جمي   وتصدير  واسأيراد  تجارة 

أنواع السمك وفواكه البحر.
املقر االجأماعي : حي النهضة بلوك 
 ،1589 الرقم  بولرياح  شارع   19

الداخلة.
من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

الأأسيس.
رأس املا  : حدد في مبلغ 122.222 
حصة من   1222 إلى  درهم مقسمة 

فئة 122 درهم للواحدة.
توزي  رأس املا  :

 522  : العابدي  سعيد  السيد 
حصة.

 522  : شهبون  يوسف  السيد 
حصة.

:تم تعيين السيد سعيد  التسيير 
العابدي ويوسف شهبون كمسيرين 

للشركة.
من  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 

فاتح يناير وتنأهي في 31 ديسمبر.
اإليداع   تم   : القانوني  اإليداع 
الذهب  بواد  االبأدائية  باملحكمة 
تحت رقم   2222 سبأمبر   28 بأاريخ 
2222/819 و1السجل الأجاري تحت 

رقم 16329.
43 P

 STE BOUSSOU
CONSTRUCTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس

فاتح  بأاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
قوانين  وض   تم   2222 أكأو1ر 

الشركة ذات املميزات الأالية :

 STE BOUSSOU  : التسمية 
.CONSTRUCTIONS

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

يأعلق نشاط الشركة   : املوضوع 
سواء باملغرب أو خارجه.

جمي  ابنشطة املأعلقة بالبناء.
املسيرة  تجزئة   : الرئي�شي  املقر 
 C26  الشطر الثالث رقم الخضراء 

مدينة املر�شى، العيون.
الرأسما  : حدد في مبلغ 122.222 
حصة من   1222 إلى  درهم مقسمة 
موزعة  للواحدة  درهم   122 فئة 

كالأالي :
 522  : أسوس   محمد  السيد 

حصة.
 522  : بوكيو  الحسين  السيد 

حصة.
تسيير من طرف السادة   : اإلدارة 

محمد أسوس والحسين بوكيو.
بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبأدائية بالعيون 
رقم  تحت   2222 أكأو1ر   2 بأاريخ 
رقم  تجاري  سجل   2222/23 2

.33299
44 P

 STE DIRECTOUR HOLLIDAY
& EVENT

SARL
تأسيس شركة

 21 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم إنشاء شركة ذات  سبأمبر 2222 
بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

الأالية :
 STE DIRECTOUR  : التسمية 

.HOLLIDAY & EVENT SARL
الشركة  هدف  يأعلق   : النشاط 

باملغرب و1الخارج ب :
واإليواء  الفندقة  أنشطة  جمي  

السياحي واملطاعم..
  28 الرقم   : االجأماعي  املقر 
 - عمارة سمية شارع الوالء الشقة 2 

الداخلة.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

الأأسيس.
رأس املا  : حدد في مبلغ 122.222 

حصة من   1222 إلى  درهم مقسمة 

فئة 122 درهم للواحدة.

توزي  رأس املا  :

 252  : العاد   شهرزاد  السيدة 

حصة.

السيد إلياس بنيدير : 252 حصة.

السيد عمر أزوكار : 252 حصة.

:تم تعيين السيد إلياس  التسيير 

بنيدير كمسير للشركة.

من  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 

فاتح يناير وتنأهي في 31 ديسمبر.

اإليداع   تم   : القانوني  اإليداع 

الذهب  بواد  االبأدائية  باملحكمة 

بأاريخ فاتح أكأو1ر 2222 تحت رقم 

6 2222/8 و1السجل الأجاري تحت 
رقم 16371.

45 P

STE OMR INVEST SAHARA
SARL AU

السجل الأجاري رقم 559 2

تأسيس شركة
إنشاء   2218 ماي   25 بأاريخ  تم 

شركة بالخصائص الأالية :

 STE OMR INVEST  : التسمية 

.SAHARA SARL AU

الوحدة  تجزئة   : االجأماعي  املقر 
بلوك F رقم 511 العيون.

النشاط : بي  وشراء معدات البناء 

أشغا  البناء.

املدة : 99 سنة من تاريخ الأأسيس.
رأسما  الشركة : 122.222درهم 

مقسمة إلى 1222 حصة كل حصة ب 

122 درهم.

للسيد عمر أوماد ملدة   : التسيير 

غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع 

 25 بأاريخ  بالعيون  االبأدائية 

رقم  تحت   2218 أغسطس 

.2222/111 

46 P
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STE EL MADKOURI GLACE
S.A.R.L D’AU

تعديالت قانونية
االسأثنائي  العام  الجم   إثر  على 
ملساهم   2222 سبأمبر   29 بأاريخ 
 EL MADKOURI GLACE شركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  البالغ  واحد،  بمساهم 
 : مقرها  والكائن  درهم   122.222
املر�شى  صناعية  منطقة   49 تجزئة 

العيون تقرر :
تفويت 22 1 حصة من الحصص 
السيد حسن املذكوري لفائدة السيد 
حسن املدكوري لفائدة السيد محمد 

املدكوري.
املدكوري  حسن  السيد  تعيين 

كمسير وحيد لشركة.
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبأدائية بالعيون 
بأاريخ فاتح أكأو1ر 2222 تحت رقم 

.2222/2312
47 P

STE MODERN STONE
S.A.R.L D’AU

تعديالت قانونية
االسأثنائي  العام  الجم   إثر  على 
ملساهم   2222 سبأمبر   11 بأاريخ 
شركة   MODERN STONE شركة 
البالغ  املحدودة،  املسؤولية  ذات 
والكائن  درهم   122.222 رأسمالها 
الصناعية  منطقة   32 رقم   : مقرها 
 3 رقم  شقة  الثالث  الطابق  زنقة 

العيون تقرر :
تفويت 322 حصة من الحصص 
السيد لحسن حجوجي لفائدة السيد 

محمد الشرفي.
الحصص  من  حصة   12 تفويت 
السيد أحمد بن طالب لفائدة السيد 

محمد الشرفي.
للشركة  االجأماعي  املقر  تحويل 
من العنوان القديم إلى عنوان جديد 
الطابق  الفأح  حي  شارع   22  : هو 

الخامس شقة رقم 7 العيون.

توسي  نشاط الشركة.
حجوجي  لحسن  السيد  تعيين 
كمسيرين  طالب  بن  أحمد  والسيد 

لشركة.
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبأدائية بالعيون 
بأاريخ فاتح أكأو1ر 2222 تحت رقم 

.2222/2312
48 P

STE MONDALIM
تعديالت قانونية

.STE MONDALIM : التسمية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
شارع مكة عمارة   : املقر الرئي�شي 
 -  17 ابوقاف الطابق الثالث الرقم 

العيون.
الجم   ملداوالت  طبقا   : املوضوع 
الغير عادي بأاريخ  2 سبأمبر 2222 

قرر السيد ياسين أوحامد ما يلي :
العنوان  إلى  الشركة  مقر  تغيير 
ملخاخ  سوق  املدارس  شارع   : الأالي 

رقم 23 - العيون.
بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبأدائية بالعيون 
تحت رقم   2222 سبأمبر   29 بأاريخ 

.2222/229 
49 P

STE MIM COSMETIC
SARL

حل الشركة
بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 
بأاريخ الشركة  بمقر  عقد   الذي 
والذي قرر فيه   2222 سبأمبر   15  

املدير ما يلي :
 MIM COSMETIC  حل الشركة

.SARL
سليماني  مونية  السيدة  تسمية 

كمصفية للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
سبأمبر   29 الأجارية بالر1اط بأاريخ 

2222 تحت رقم  12723.
50 P

STE NAYASS
SARL AU

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 
15 سبأمبر 2222  الذي عقد بأاريخ 

بالر1اط قرر ما يلي :
نقل ملكية أسهم : تتناز  السيدة 
سهم   25 على  السليماني  مونية 
 NAYASS SARL لشركة  املنأمية 
التي تقبل هذه  للسيدة علمي مريم، 
ابسهم في قيمة  مائة 122 درهم لكل 

منهما.
نقل ملكية أسهم : تتناز  السيدة 
سهم   25 على  السليماني  مونية 
 NAYASS SARL لشركة  املنأمية 
للسيدة إلهام فوقلة، التي تقبل هذه 
ابسهم في قيمة مائة 122 درهم لكل 

منهما.
نقل  على  يوافق  العام  االجأماع 

ملكية أسهم.
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات  شركة  إلى  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدودة.
االجأماع  في  قرر   : املسير  تغيير 
العام تعيين السيدة مونية السليماني 
والسيدة علمي مريم والسيدة إلهام 
غير  لفترة  للشركة  كمسرين  فوقلة 

محدودة.
هذا  على  يوافق  العام  االجأماع 

الأعيين.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
سبأمبر   29 الأجارية بالر1اط بأاريخ 

2222 تحت رقم 127235.
51 P

STE BANI DEC
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
بأمارة قد وض    2222 فاتح سبأمبر 
تحمل  لشركة  ابسا�شي  القانون 

الخصائص الأالية :
 STE BANI DEC SARL : التسمية

.AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة لشخص واحد.

الهدف االجأماعي :

أشغا  مخألفة.

اللوازم الكهر1ائية.

االسأيراد والأصدير.

درهم   122.222  : املا   رأس 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   122

على الشكل الأالي :

 122.222  : القادر  عبد  العالوي 

درهم.

الأأسيس  من  سنة   99  : املدة 

النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما  سنة،  كل  من  ديسمبر   31 إلى 

تاريخ  من  تبأدئ  ابولى  السنة  عدا 

التسجيل.

شارع   5 رقم   : االجأماعي  املقر 

الحسن ابو  تمارة.

املسير : العاوي عبد القادر.

 : الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

.1328 5

52 P

STE SOKICON
SARL AU

حل مسبق للشركة
الجم   محضر  ملقأضيات  تبعا 

 ،SOKICON العام االسأثنائي لشركة

 2222 سبأمبر   28 بأاريخ  املنعقد 

تمت املصادقة على املقترحات اآلتية :

حل مسبق للشركة.

كيسان  السيدسعيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

سوق  تجزئة   : الأصفية  محل 

مرس   539 رقم   3 سكأور  السبت 

الخير تمارة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالر1اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

أكأو1ر   2 بأاريخ  تحت رقم 2 1273 

.2222

53 P
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STE FACTORY LAB
SARL

شركة محدودة املسؤولية
تأسيس

بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ    -  1
 ،2222 أغسطس   31 في  بالر1اط 
لشركة  ابسا�شي  القانون  تحرير  تم 
محدودة املسؤولية والتي خصائصها 

كالأالي :
مطعم، مقهى.

تنظيم املناسبات وابحداث.
املقر االجأماعي : الر1اطـ 4 زنقة واد 
زيز الطابق الثالث شقة رقم 7 أكدا .
املدة : 99 سنة من تاريخ التسجيل 

في السجل الأجاري.
الرأسما  : حدد الرأسما  في مبلغ 
 1222 إلى  وقسم  درهما،   122.222
درهما   122 حصة اجأماعية بقيمة 

لكل واحدة وهي موزعة كالأالي :
 252  : فردوس  رشيد  السيد 

حصة.
السيد محمد مدرك : 252 حصة.

 252  : الحاجي  محمد  السيد 
حصة.

السيد حاتم الحاجي : 252 حصة.
السيد رشيد فردوس،   : التسيير 
مغربي الجنسية مزداد في 11 سبأمبر 
بحي  عنوانه  الكائن  بالر1اط،   1962
ابندلس زنقة الزهراء فيال 72، تمارة 
الوطنية  الأعريف  لبطاقة  والحامل 
رقم   A2252، مالك   252 حصة 
عين مسير للشركة ملدة غير محدودة.

مغربي  حاجي،  حاتم  السيد 
 1977 يونيو   8 في  مزداد  الجنسية 
بفاس املدينة فاس،   الكائن عنوانه 
عين  طريق  هاجر  تجزئة   12 برقم 
لبطاقة  والحامل  فاس،  الشقف، 
 ،C51622  رقم الوطنية  الأعريف 
مسير  عين  حصةـ   252 مالك   

للشركة ملدة غير محدودة.
 1 6225 الأجاري  السجل    -  2
املحكمة الأجارية بالر1اط بأاريخ 28 

سبأمبر 2222.
54 P

 STE LEXMARK
INTERNATIONAL AFRICA

شركة ذات مسؤولية محدودة
الرأسما  : 12.222 درهم

مقر الأصفية : 17، زنقة البحتري، 
الطابق ابو ، حي كوتي، 22262 

الدار البيضاء - املغرب
املسجلة بالسجل الأجاري للدار 

البيضاء تحت رقم 163535
في طور الأصفية

إعالن قانوني
فيما يلي الشركة

قرر   2222 يوليو  فاتح  بأاريخ 
للشركة العادي  غير  العام   الجم  

 ما يلي :
املصادقة على حسابات الأصفية.
تلخيص  للمصفي  إعطاء 

وتصريف عن تفويضه.
عمليات  إغالق  عن  اإلعالن 

الأصفية.
الشروع في التشطيب على الشركة 

من السجل الأجاري.
تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة 
بأاريخ فاتح  الأجارية بالدار البيضاء 
 748166 رقم  تحت   2222 أكأو1ر 
للدار  الأجاري  بالسجل  والتسجيل 
 2222 أكأو1ر  فاتح  بأاريخ  البيضاء 

تحت رقم 22389.
لإليداع

املصفي

55 P

 STE AVON BEAUTY
PRODUCTS

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات شريك وحيد

ذات الرأسما  : 16.598.122 درهم
املقر االجأماعي :  تجزئة الأوفيق، 

زنقة ابن قأية، الحي الصناعي 
عكاشة، عين السب   - الدار البيضاء 

املسجلة بالسجل الأجاري
 للدار البيضاء تحت رقم 127295

إعالن قانوني
فيما يلي الشركة.

الوحيد  الشريك  قرار  بموجب 
 2222 أغسطس   19 للشركة بأاريخ 

تقرر :

السيد  باسأقالة  علما  اإلحاطة 
كمسير  مهامه  من  بوزيدي  ر�شى 
مشترك للشركة وذلك ابأداء من 16 
سبأمبر 2222 وتعيين كمسير مشترك 
ذو  بوطالب،  نبيل  السيد  للشركة 
 19 بأاريخ  املزداد  املغر1ية  الجنسية 
)املغرب)  بالدار املغرب   1985 فبراير 
وذلك بأثر رجعي ابأداء من 27 أبريل 

2222 وملدة غير محددة.
تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة 
بأاريخ البيضاء  بالدار   الأجارية 

 2 أكأو1ر 2222 تحت رقم 8299 7 
بالسجل  الأعديلي  والتسجيل 
بأاريخ البيضاء  بالدار   الأجاري 

 2 أكأو1ر 2222 تحت رقم 22522.
لإليداع

املصفي

56 P

STE TAJINE WATANJIA
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE  22.222 DHS
 SIEGE SOCIAL : 9, ZANKAT

BAGHDAD - RABAT
RC RABAT : 55 95

عقد تسيير حر بصل تجاري
في  2  مؤرخ  عقد  بمقأ�شى 
سبأمبر 2222 تم عقد التسيير الحر 
من مطعم  املأكون  الأجاري  لألصل 
الر1اط  بغداد،  زنقة   ،9 ب  الكائن 
بالر1اط  الأجاري  بالسجل  واملسجل 
وذلك بين شركة    55495 تحت رقم 
طجين وطنجية شركة ذات مسؤولية 
محدودة تمثلها السيد غيثة جبور، 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
 RESTO شركة  و1ين   A3753 2
شركة ذات مسؤولية   COACHING
الأجاري  بالسجل  مسجلة  محدودة 
يمثلها   932 5 رقم  تحت  بالر1اط 
الحامل  برا�شي،  هللا  عبد  السيد 
 A2781 1 رقم  الوطنية  للبطاقة 
  5.222 قدره  شهري  كراء  مقابل 
درهم وذلك ملدة سنة واحدة تبأدئ 
وتنأهي   2221 يناير  فاتح  تاريخ  من 

بأاريخ 31 ديسمبر 2222.
مقأطف من أجل اإلشهار

57 P

 STE NOOR
DEVELOPPEMENT
 STE A ANONYME

AU CAPITAL DE 322.222 DHS

 SIEGE SOCIAL : BOULEVARD

 MASSIRA - N°6, RUE DE 6

 OCTOBRE, 3ème ETAGE -

CASABLANCA

RC N° : 368721
بمقأ�شى محضر املجلس اإلداري 

اتخذ  يوليو 2219   2 املنعقد بأاريخ  

املساهمون القرارات اآلتية :

معاينة ومصادقة اسأقالة السيد 

كرئيس  مهامه  من  السبتي  املهدي 

مدير عام.

الهشامي  إلهام  السيدة  تسمية 

كرئيسة مديرة عامة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  البيضاء  للدار  الأجارية 

748169 بأاريخ فاتح أكأو1ر 2222.
مقأطف من أجل اإلشهار

58 P

STE CITY BUS TRANSPORT
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU CAPITAL DE 212.222.222

DHS

 SIEGE SOCIAL : BUSINESS

 CENTER YASMINA, ANGLE

 BOULEVART CHEFCHAOUNI

 ET ROUTE DE RABAT, APPART

 N°13 -  2ème ETAGE -

CASABLANCA

RC : 329159

تفويت حصص اجأماعية
تعيين مسير جديد

العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 

املنعقد اسأثنائيا بأاريخ  2 أغسطس 

2219 اتخذ الشركاء القرارات اآلتية :

تعيين السيد عمار مرشيد الحامل 

رقم  الوطنية  الأعريف   لبطاقة 

كمسير جديد ملدة غير   EE 481468

محدودة.
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النظام  من   16 املادة  تعديل 

ابسا�شي - اإلمضاء.

العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 

بأاريخ  اسأثنائيا  املنعقد  العادي 

الشركاء  اتخذ   2219 أغسطس   28

القرارات اآلتية :

املصادقة على تفويت أسهم من 

السيد علي املطي  إلى كل من شركة 

عمار  والسيد   AEM HOLDING

مرشيد.

تغيير النظام ابسا�شي.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

رقم  تحت  البيضاء  للدار  الأجارية 

747116 بأاريخ 23 سبأمبر 2222.
مقأطف من أجل اإلشهار

59 P

STE ALM DESIGN N’PRINT
SARL

 25 في  ملقرارات عقد مؤرخ  تبعا 

مسجل بالر1اط في   2222 أغسطس 
القانون  وض   تم   2222 سبأمبر   2

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

محدودة باملميزات الأالية :

 STE ALM DESIGN  : التسمية 

N’PRINT

.SARL

عين  شارع   : االجأماعي  املقر 
حي النهضة حصين   13 رقم  الشفاء 

سال.

والأحرير  الطباعة   : املوضوع 

تجارية  مساعدة  للنصيحة،   -

املجأمعات املحلية واإلدارات العامة 

تحقيق وتنفيذ   - وأي منظمة أخرى 

حطة عمل االتصا  - تصميم وتنفيذ 

اإلجراءات الأدريبية - تصميم البرامج 

وأفالم  تقرير  واإلذاعية-  الألفزيونية 

وثائقية - تاجر مواد ومسألزمات ذباع 

ونشر.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس الفعلي للشركة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد صالح الدين اهوات والحسين 

مهناوة ملدة غير محددة.

الرأسما  : 122.222 درهم سعر 
122 درهم مقسمة كما يلي :

لحسن اهوات : 172 حصة.
خديجة املدن : 172 حصة.

الحسين مهناوة : 332 حصة.
صالح الدين اهوات : 332 حصة.

املجموع : 1222 حصة.
السنة االجأماعية : تبأدئ في فاتح 

يناير وتنأهي في 31 ديسمبر.
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

السجل الأجاري رقم 31975.
60 P

STE ADFERT MAROC
SARL

 VENTRE DE PRODUIT
 CHIMIQUE ET

PHYTOSANITAIRE
املنعقد  العام  الجم   بمقأ�شى 
واملسجل   2222 يونيو   2 بأاريخ 
بالر1اط تقرر اإلجماع تغيير وتعديل 
 ADFERT النشاط االجأماعي لشركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات   MAROC

كالأالي :
النشاط  وتجمي   تحديد  تغيير، 
باسأيراد  يقوم  تاجر   : االجأماعي 
واملنأجات  البذور  وتصدير 
واملبيدات  وابسمدة  الكيماويات 

الحشرية.
اإليداع القانوني الذي تم إحرازه 
بالر1اط بأاريخ  في املحكمة الأجارية 

 2 سبأمبر 2222 تحت رقم 3958.
61 P

شركة اسال سيافود
زاوية أحمد شوقي ومحمد غرنيت 
إقامة البرتقا  مكأب رقم 7 فا  

فلوري القنيطرة
TEL : 26.69.15.99.55

إعالن قانوني عن تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
 2222 سبأمبر   29 يوم  بالقنيطرة 
لشركة  ابسا�شي  القانون  وض   تم 
ذات مسؤولية محدودة بالخصائص 

الأالية :

التسمية : شركة أسال سيافود.
أحمد  زاوية   : االجأماعي  املقر 

شوقي ومحمد غرنيت إقامة البرتقا  

مكأب رقم 7 فا  فلوري القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

بي   شراء   : الشركة  موضوع 

والأمثيل  الأجارة  وتصدير  اسأيراد 

والأجارة بشكل عام في جمي  أشكا  

مواد املنأجات والسل  واملواد وخاصة 

في املجا  البحري  والزراعي.

بشكل  تأعلق  قد  معامالت  أي 

باالسأيراد  مباشر  غير  أو  مباشر 

والشحن  والبي   والشراء  والأصدير 

والأخزين وعبور النقل ونقل جمي  

أي  من  وابشياء  املنأجات  سل  

مصدر.
 122.222  : الشركة  ما   رأس 

درهم.

أسند إلى السيد الرملي   : التسيير 

عصام.
الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 

باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة بأاريخ 

29 سبأمبر 2222 سجل تجاري رقم 

.56325

62 P

STE AL MASSAR VOYAGE
شركة أسفار املسار

سجل تجاري مراكش 92927

بي  وتفويت حصص
تعيين مسير جديد

بأاريخ 17 أغسطس 2222 انعقد 

لشركة  العادي  الغير  العام  الجم  

شركة   AL MASSAR VOYAGE

رأسمالها  محدودة  مسؤولية  ذات 

تمت  حيث  درهم،    22.222

املصادقة على :

الحصص  كامل  وتفويت  بي  

222  حصة من طرف السيد تاحلو 

السيد خرطوف  لفائدة  العزيز  عبد 

محمد.

قبو  اسأقالة السيد تاحلو عبد 

العزيز من تسيير الشركة.

محمد  خرطوف  السيد  تعيين 

مسير جديد للشركة ملدة غير محددة.

تغيير تبعا لذلك القانون ابسا�شي 

للشركة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة الأجارية بمراكش 

تحت رقم   2222 سبأمبر  بأاريخ  2 

.5937
بمثابة مقأطف و1يان

املسير

63 P

STE SAFI - CERAMIC
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 1.522.222 درهم

مقرها االجأماعي : طريق مراكش 

كلم 14 آسفي ص.ب 387

املؤرخ  اإلدارة  قرار  بمقأ�شى 

املقر  تحويل  تم   2222 مارس   5 في 

االجأماعي الحالي للشركة من طريق 

مراكش كلم 14 آسفي ص.ب 387 إلى 

طريق سيدي واصل إقامة وازيز رقم 

27 آسفي.

القانون  من   4 الفصل  تغيير 

ابسا�شي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبأمبر   21 االبأدائية بآسفي بأاريخ 

2222 تحت رقم 1995.

64 P

STE THUNAPAL
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 122.222 DHS

 SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE

 N° 21 MAGASIN 21 BLOC

 N°23 ABOULAY BADES AL -

HOCEIMA

حرر  عرفي  عقد  بمقأ�شى    -  1

بأاريخ 29 سبأمبر 2222 تم تأسيس 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

باملميزات الأالية :
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 STE THUNAPAL   : التسمية 

.SARL

 1 رقم  العمارة   : االجأماعي  املقر 

أبوالي بادس   23 بلوك رقم   1 كراج 

الحسيمة.

الهدف : املنعش العقاري.

البناء وابشغا  املخألفة.

.NEGOCIANT

املدة : 99 سنة.

درهم   122.222  : الرأسما  

قيمة  من  حصة   1222 إلى  مقسم 

122 درهم.

الشركاء : 

السيد اضبيب عبد السالم : 22  

حصة.

السيد اضبيب عاد  : 322 حصة.

 322  : مليكة  معروف  السيدة 

حصة.

فاتح  من  تبأدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر.

عبد  اضبيب  السيد   : اإلدارة 
القانون  في  املسير  يعأبر  السالم 

ابسا�شي ملدة غير محدودة.

ابر1اح : 5% لالحأياطات القانونية 

والباقي للشركاء.

2 -  لقد تم اإليداع القانوني لدى 

االبأدائية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

بالحسيمة يوم 2 أكأو1ر 2222 تحت 

رقم 638.
بمثابة مقأطف و1يان

65 P

STE MENIARI TRANS
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

قد   2222 يوليو   16 بأاريخ  الر1اط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

 STE MENIARI  : التسمية 

.TRANS

الهدف االجأماعي : نقل السل .

درهم   12.222  : رأسما  الشركة 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.

محمد منياري : 522 حصة.
زكرياء منياري : 522 حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأأسيس النهائي أي من تاريخ وض  

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

ابولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
 5 الطابق ابو  شقة رقم   : املقر 
عمارة 94 زنقة نابولي املحيط الر1اط.
منياري ومحمد  زكرياء   : املسيران 

منياري.
 : الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

.1 6257
66 P

BFZ CONSULTING
زنقة دكار عمارة 5 رقم 6 املحيط الر1اط

.STE RAHMA AL FIRDAWS
شركة ذات مسؤولية محدودة

وذات شريك منفرد
رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجأماعي : 587 سكأور حي 
الفردوس 476 تمارة

رقم السجل الأجاري : 132853
تأسيس شركة

 STE RAHMA AL  : التسمية 
.FIRDAWS

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
شريك  وذات  محدودة  مسؤولية 

منفرد.
هشام  السيد   : الوحيد  الشريك 

الشليحي.
تنظيف   : االجأماعي  الهدف 

السيارات.
رأسما  الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.
املقر االجأماعي : 587 سكأور حي 

الفردوس 476 - تمارة.
التسيير : سيأم تسيير الشركة من 
طرف السيد هشام الشليحي ملدة غير 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبأدائية بأمارة.

رقم الأقييم في السجل الأجاري 

الأجاري  السجل  في  الأقييد  تم   :

باملحكمة االبأدائية بأمارة تحت رقم 

132853 بأاريخ فاتح أكأو1ر 2222.

67 P

STE SLIKAM NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
1 - بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ في 

بالر1اط واملسجل  12 سبأمبر 2222 

بالر1اط    2222 سبأمبر   11 بأاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسست 

املحدودة وذات املميزات الأالية :

 STE SLIKAM  : التسمية 

.NEGOCE SARL

 - إيراد   : االجأماعي  الهدف 

وأجزاء  اآلليات  في  والأجارة  تصدير 

االلكترونية.

املقر االجأماعي : أمل 5 الرقم 145 

العأيق  عين  تجزئة  الثاني  الطابق 

املسيرة ح ي م الر1اط.

الرأسما  : حدد رأسما  الشركة 

درهم مقسم إلى   122.222 في مبلغ  

درهم   122 فئة  من  حصة   1222

موزعة على الشكل الأالي :

 522 : السيد كامل عبد اللطيف 

حصة.

السيد سليمي رشيد : 522 حصة.

السنة االجأماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

التسيير : تعيين السيد كامل عبد 

اللطيف مسيرا وحيدا للشركة وذلك 

ملدة غير محدودة.

2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 

الأجارية بالر1اط بأاريخ فاتح أكأو1ر 

2222 تحت الرقم  12728.
للبيان والنشر

68 P

STE MECADEMY
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
1 - بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ في 

بالر1اط واملسجل  17 سبأمبر 2222 

بالر1اط    2222 سبأمبر   18 بأاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسست 

املحدودة وذات املميزات الأالية :

 STE MECADEMY  : التسمية 

.SARL

اسأغال    : االجأماعي  الهدف 

روض ابطفا .

أبو  ساحة   21  : االجأماعي  املقر 

 - أكدا    8 بكر الصديق الشقة رقم 

الر1اط.

الرأسما  : حدد رأسما  الشركة 

درهم مقسم إلى   122.222 في مبلغ  

درهم   122 فئة  من  حصة   1222

موزعة على الشكل الأالي :

 522  : نبيلة  السماللي  السيدة 

حصة.

 522  : كريمة  ديهاج  أبو  السيدة 

حصة.

السنة االجأماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

التسيير : تعيين السيدة السماللي 

وذلك  للشركة  وحيدة  مسيرة  نبيلة 

ملدة غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبأمبر   28 الأجارية بالر1اط بأاريخ 

2222 تحت الرقم 127223.
للبيان والنشر

69 P

شركة سيف برادر كومباني
ش.م.م.ذ.ش.و

رقم 19، إقامة املنصور، عمارة أ حي 

كريمة - سال

للشريك  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

 2222 سبأمبر  بأاريخ  2  الوحيد 

املسجلة في الر1اط بأاريخ 25 سبأمبر 

ابسا�شي  القانون  وض   تم   2222

لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد باملميزات الأالية :
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برادر  سيف  شركة   : التسمية 
كومباني ش.م.م.ذ.ش.و.

إقامة   ،19 رقم   : املقر االجأماعي 
املنصور، عمارة أ حي كريمة - سال.

املوضوع :
االسأيراد والأصدير.
العمليات املخألفة.

عموما جمي  العمليات الأجارية، 
وغير  العقارية  املالية،  الصناعية، 
في  املساهمة  يمكنها  التي  العقارية 

تنمية الشركة.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس الفعلي للشركة.
التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيد لحموش سيف الدين.
درهم   122.222  : الرأسما  

موزعة بين الشركاء كما يلي :
 : الدين  سيف  لحموش  السيد 

1222 حصة.
املجموع : 1222 حصة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2222 أكأو1ر   5 بأاريخ 

.35115
70 P

شركة أرت ميكانيك
STE ART MECANIQUE

العنوان : تجزئة الفأح رقم 27 تمارة
االسأثنائي  االجأماع  بمقأ�شى 
للشركة بأاريخ 16 يوليو 2222 تم ما 

يلي :
الحل املسبق للشركة.

زروق  صورية  السيدة  تعيين 
الحاملة   SORAYA ZARROUK
رقم  للأعريف  الوطنية  للبطاقة 
والقاطنة بشارع بئر قاسم   A16671
الر1اط  السوي�شي  خر1وش  فيال 

كمصفية الشركة.
تعيين عنوان الأصفية في العنوان : 

تجزئة الفأح رقم 27 تمارة.
الأجارية  باملحكمة  اإليداع  تم 
 2222 سبأمبر  بأاريخ  2  بالر1اط 

تحت رقم اإليداع 127267.
71 P

STE SAADOM TRANS
ش.م.م.

شركة محدودة املسؤولية
لشريك الوحيد

رأسمالها : 122.222 درهم
مقرها االجأماعي : تقسيم 928 
و912 ابمل تمديد الطابق ابو  

شقة رقم 5 - القنيطرة
العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 
5 أغسطس 2222  الأأسي�شي بأاريخ 
لشركة  أسا�شي  نظام  وض   تم 
الوحيد  لشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات املميزات الأالية :
الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية لشريك الوحيد.
الهدف االجأماعي :

تقديم   - ابفراد  نقل  مقاو  
خدمات النقل الخاصة.

 STE SAADOM  : التسمية 
.TRANS SARL AU

القنيطرة،   : االجأماعي  املقر 
تمديد  ابمل  و912   928 تقسيم 

الطابق ابو  شقة رقم 5.
من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تقييدها بالسجل الأجاري.
في  محدد   : االجأماعي  الرأسما  
 1222 إلى  مقسمة  درهم   122.222
للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 
الواحدة جميعها محررة وموزعة على 

الشكل الأالي :
السيد  ملكية  في  حصة   1222

السعداوي عمر.
السيد  الشركة  عينت   : التسيير 
السعداوي عمر كمسير لها ملدة غير 

محدودة.
القانوني  لالحأياط   %5  : ابر1اح 

والباقي ينقل.
 31 فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

ديسمبر.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بكأابة  القانوني  
رقم  تحت  بالقنيطرة  االبأدائية 
 5 بأاريخ    56413 الأجاري  السجل 

أكأو1ر 2222.
72 P

 STE RAHMA MERE
BUSINESS

ش.م.م.
شركة محدودة املسؤولية

لشريك الوحيد
رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجأماعي : 82 شارع محمد 
ديوري شقة رقم 15 - القنيطرة

العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 
 2222 سبأمبر   17 الأأسي�شي بأاريخ 
لشركة  أسا�شي  نظام  وض   تم 
املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

الأالية :
الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.
الهدف االجأماعي :

أعما   أعما  أو تشييد مأنوعة، 
تجارة.

 STE RAHMA MERE  : التسمية 
.BUSINESS SARL

 82 القنيطرة،   : االجأماعي  املقر 
شارع محمد ديوري شقة رقم 15.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 
تقييدها بالسجل الأجاري.

في  محدد   : االجأماعي  الرأسما  
 1222 إلى  مقسمة  درهم   122.222
للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 
الواحدة جميعها محررة وموزعة على 

الشكل الأالي :
السيد  ملكية  في  حصة   622

الزغاري حسن.
السيدة  ملكية  في  حصة    22

بشرى اغوتان.
عينت الشركة السيدة   : التسيير 
بشرى اغوتان كمسيرو لها ملدة غير 

محدودة.
القانوني  لالحأياط   %5  : ابر1اح 

والباقي ينقل.
إلى يناير  فاتح   : املالية   السنة 

 31 ديسمبر.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بكأابة  القانوني  
رقم  تحت  بالقنيطرة  االبأدائية 
السجل الأجاري 56365  بأاريخ فاتح 

أكأو1ر 2222.
73 P

ديوان ابسأاذة رتيبة السقاط

موثقة

2 ، زنقة أبو ذر، أكدا 

الهاتف  : 2537.67.26.31/32/68

الفاكس : 2537.67.11.29

 STE AL MOUBARIKA

 DE PROMOTION

 IMMOBILIERE ET DE

CONSTRUCTION
ش.م.م.

تأكيد تفويت حصص اجأماعية
وقرارات الجم  العام الغير العادي

تلقأه  رسمي  عقد  بمقأ�شى 

موثقة  السقاط  رتيبة  ابسأاذة 

 2222 سبأمبر   28 بأاريخ  بالر1اط 

االجأماعية  حصص  حاملي  قرر 

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

 AL MOUBARIKA DE املسماة 

 PROMOTION IMMOBILIERE ET

DE CONSTRUCTION ما يلي :

حصص  تفويت  عقود  تأكيد 

فبراير   12 في  املؤرخة  اجأماعية 

السيد  فوتا  بموجبهم  والتي   2215

بلغربي  والسيد  أحمد  بلحسن 

ميمون والسيدة بلغربي بوتينه جمي  

الحصص االجأماعية أي سأة مائة 

اململوكة  حصة   666 وسأين  وسأة 

السيد  إلى  املذكور  الشركة  في  لهم 

الثمن  بنفس  امللك،  عبد  الحضرتي 

املنصوص  وااللتزامات  والشروط 

 12 عليها في العقود املذكورة بأاريخ 

فبراير 2215.

أحمد  بلحسن  السادة  اسأقالة 

منصبيهما  من  ميمون  و1لغربي 

كمسيرين في الشركة املذكورة أعاله، 
م  منحهما إبراء نهائي ساري املفعو  

وتعيين   2215 فبراير   12 تاريخ  منذ 

السيد الحضرتي عبد امللك فيعوضا 

عنهما كمسير وحيد لشركة املذكورة 

غير  ولفترة  مطلقة  بصالحيات 

محدودة ابأداء من 12 فبراير 2215.

من  و16  و7   6 الفصلين  تغيير 

القانون ابسا�شي للشركة.



عدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222)الجريدة الرسمية   13604

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالر1اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
بأاريخ فاتح أكأو1ر 2222 تحت رقم 

.127252
لإليداع والنشر

ابسأاذة رتيبة السقاط

74 P

ائأمانية أسفار كونساي

شقة رقم 4 جنان النهضة 1 الر1اط

الهاتف : 2537.72.97.62

الهاتف النقا  : 3.37 . 2662.7

 STE MO'VERFRUTTA
TRADING

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس

تأسيس  تم  بمقأ�شى عقد عرفي 
شركة ذات مسؤولية محدودة.

 STE  : االجأماعي  اللقب 
.MO'VERFRUTTA TRADING

الشركاء :
 M . Q U A T T R O C O L O
رقم  سفر  جواز   GIULIANO

YA66562 3:  522 سهم.
سفر  جواز   M.SAIKO ANDRE

رقم KEO537788  522 سهم:
املسير :

 M . Q U A T T R O C O L O
.GIULIANO

.M.SAIKO ANDRE
درهم مائة   122.222  : رأس املا  

ألف درهم.
النشاط :

.AGRICULTURE - الزراعة
الفواكه  واسأيراد  تصدير 
 IMPORT EXPORT  - والخضروات 

.DE FRUITS ET LEGUMES
)االسأيراد  الدولية  الأجارة 
 NEGOCE  - والأصدير) 
 INTERNATIONAL IMPORT

.EXPORT
املدة : 99 سنة.

الشقة   ،32 عمارة رقم   : العنوان 
 - زنقة موالي أحمد الوكيلي   ،8 رقم 

حسان الر1اط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بالر1اط يوم 5 أكأو1ر 2222 
تحت رقم 9 1273، السجل الأجاري 

رقم 146385.
75 P

ائأمانية أسفار كونساي

شقة رقم 4 جنان النهضة 1 الر1اط

الهاتف : 2537.72.97.62

الهاتف النقا  : 3.37 . 2662.7

STE JEBBOUR OPTIC
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
من شريك واحد

تأسيس
تأسيس  تم  بمقأ�شى عقد عرفي 
من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك واحد.
 STE JEBBOUR : اللقب االجأماعي

.OPTIC SARL AU
الشريك الواحد  :

السيدة إلهام جبور ب.و.ط رقم 
I721 22 :  1222 سهم.

املسيرة : السيدة إلهام جبور.
درهم مائة   122.222  : رأس املا  

ألف درهم.
النشاط :

.OPTICIEN LUNETIER نظاراتي
املدة : 99 سنة.

العنوان : مأجر رقم 2 العمارة رقم 
6 تجزئة رياض الصخيرات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بأمارة يوم 5 أكأو1ر 2222 
الأجاري  السجل   ، 2 1 رقم  تحت 

رقم 132867.
76 P

ائأمانية أسفار كونساي

شقة رقم 4 جنان النهضة 1 الر1اط

الهاتف : 2537.72.97.62

الهاتف النقا  : 3.37 . 2662.7

STE GCSUD
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس

تأسيس  تم  بمقأ�شى عقد عرفي 
شركة ذات مسؤولية محدودة.

 STE GCSUD : اللقب االجأماعي 
.SARL

الشركاء  :
السيد وليد اسبيرو  ب.و.ط رقم 

JC399212  2 3 سهم.

السيد السعيد وعلي  ب.و.ط رقم 

 : JC47344

332 سهم.

الخياط   آيت  الكبير  عبد  السيد 

 : JC33818 ب.و.ط رقم

332 سهم.

السيد وليد اسبيرو و   : املسيرين 

السيد السعيد وعلي.
درهم مائة   122.222  : رأس املا  

ألف درهم.

النشاط :

املأعددة  وابشغا   البناء 

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

.DIVERS

 TRAVAUX التهيئة  أشغا  

.D’AMENAGEMENT

.NEGOCIATION تفاوض

 PRESTATION الخدمات  تقديم 

.DE SERVICE

 IMPORT وتصدير  اسأيراد 

.EXPORT

املدة : 99 سنة.

الشقة   ،32 عمارة رقم   : العنوان 
زنقة موالي أحمد الوكيلي،   ،8 رقم 

حسان - الر1اط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر  فاتح  يوم  بالر1اط  الأجارية 

السجل  تحت رقم  12727،   2222

الأجاري رقم 6321 1.

77 P

شركة موبريمو
ش.م.م.

وض   تم  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

ذات  لشركة  ابسا�شي  القانون 

بالخصائص  محدودة  مسؤولية 

الأالية :

التسمية : شركة مو1ريمو  ش.م.م.

ذات مسؤولية   : الشكل القانوني 

محدودة.

الهدف : منعش عقاري.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل الأجاري.

املسيرة : مريم مصدق.

الأوقي  : مريم مصدق.

درهم   122.222  : الرأسما  

موزعة على الشكل الأالي :

مريم مصدق : 522 حصة.

نرجس مصدق : 522 حصة.

النهضة  حي   : االجأماعي  العنوان 
زنقة ملسيد طريق   7 رقم  عمارة  2 

القنيطرة سال.

من  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 

فاتح يناير وتنأهي في 31 ديسمبر.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  رقم 

بأاريخ فاتح   35299 االبأدائية بسال 

أكأو1ر 2222.

78 P

 STE CENTRE NAKHIL DE

L’AVIATION
SARL

تفويت حصص
زيادة في رأس ما  الشركة
تعيين مسير جديد للشركة

بأاريخ 6 يناير 2222 انعقد الجم  

 CENTRE العام  الغير العادي لشركة

 NAKHIL DE L’AVIATION SARL

محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 

درهما   2.691.222 رأسمالها 

شارع حمان   115 االجأماعي  مقرها 

الر1اط، حيث  الطيارات،  الفطواكي، 

تمت املصادقة على ما يلي :

 26162 تفويت  على  املوافقة 

حصة من السيد علي أمير العمراني، 

العمراني  النبي  عبد  السيد  لفائدة 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.G825 11

الزيادة في رأس ما  الشركة من 

  . 91.222 إلى  درهم   2.691.222

درهما بمقاصة م  الديون املسأحقة 

لفائدة الشريك عبد النبي العمراني 

بما قدره 1.822.222 درهم.

أمير  السيد  اسأقالة  قبو  

العمراني.
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تعيين السيد عبد النبي العمراني 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

G825 11 كمسير جديد للشركة.

تحيين النظام ابسا�شي للشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة  الأجاري  للسجل  الضبط 

أكأو1ر   2 بأاريخ  بالر1اط  االبأداية 

2222 تحت رقم 127333.

79 P

STE ZAKI MOR

بالجريدة  وق   خطأ  اسأدراك 

تسيير  عهد  يخص  فيما  الرسمية 

أكأو1ر   2 بأاريخ   5633 الشركة رقم 

2222

 Mr.SYED THARIQ عوض 

 RAHMATHULIA YASEEN

 THANGAL PUTHIYA

.MALIYEKKA

 Mr.EDAKKU PARAMBAN يقرأ

.KUNHEEDU

الباقي بدون تغيير.

80 P

STE BAG TRAVEL

SARL AU

على إثر الجم  العام الغير العادي 

واملنعقد بأاريخ  2 نوفمبر 2219 من 

طرف املسير الوحيد فقد تقرر ما يلي :

رقم  من  االجأماعي  املقر  تغيير 

سال   2 س  الفيالت  تجزئة   1118

الجديدة، سال إلى تجزئة اسية، عمارة 

6، حي كريمة، سال  12ب، محل رقم 

و1الأالي تغيير املادة رقم 4 من القانون 

ابسا�شي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 االبأدائية بسال يوم 28 سبأمبر 2222 

تحت رقم 35287.

81 P

 ECOLE MAROCAINE
D’INGENIERIE

EMG

ش.م

 ذات مجلس اإلدارة الجماعية 

وذات مجلس الرقابة

شركة مجهولة االسم
رأسمالها : 6.222.222 درهم

املقر االجأماعي : 34، شارع عمر ابن 

الخطاب، أكدا ، الر1اط

تعيين أعضاء ورئيس مجلس اإلدارة 
الجماعية

فاتح  يوم  محضر  بمقأ�شى   -  I

قرر مجلس الرقابة   ،2222 سبأمبر 

 ECOLE MAROCAINE لشركة 

ذات   D’INGENIERIE-EMG SA

وذات  الجماعية  اإلدارة  مجلس 

مجلس الرقابة تعيين أعضاء مجلس 

اإلدارة الجماعية :

مغربي  بوعامي،  ادريس  السيد 

الجنسية، ولد يوم 15 أكأو1ر 1954 

بأسفي، القاطن بأمارة إقامة الهدى، 

الحامل لبطاقة الأعريف   ،1 مسيرة 
.H2122 رقم

مغربي  جماع،  مصطفى  السيد 

الجنسية، ولد يوم 12 أغسطس 1988 

ب ابزو أزيال ، القاطن بالر1اط  23، 

ج3، يعقوب املنصور، الحامل لبطاقة 

.IC26333 الأعريف الوطنية رقم

املجلس  هذا  نفس  قام  كما 

بأعيين السيد ادريس بوعامي كرئيس 

املجلس اإلداري.

لدى  تم   : القانوني  اإليداع   -  II

يوم  بالر1اط  الأجارية   املحكمة 

25 سبأمبر 2222 تحت رقم 127132.

82 P

إكسكوب ش.م.م

BASSITA
SA

هبة بسهم الشركة
الجم   محضر  بمقأضىات   -  I

بأاريخ املنعقد  العادي  الغير   العام 

شركاء  قرر   ،2222 سبأمبر   2  

مساهمة،  شركة   BASSITA شركة 

رأسمالها 2.222.222  درهم ومقرها 

االجأماعي بأارودانت، رقم 1، الطابق 

 ،39 بلوك أ رقم  حي السالم،  ابو ، 

أيت اعزا، ما يلي :

دخو  مساهمين جدد نتيجة هبة 

أغسطس   17 بسهم الشركة بأاريخ 

.2222

تعديل القانون ابسا�شي للشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الأجارية  باملحكمة  الضبط 

 2222 سبأمبر   7 بأاريخ  بأارودانت 

تحت رقم 1216.
ملخص قصد النشر

إكسكوب

83 P

إكسكوب ش.م.م

BASSITA
SA

 MAZATRIA إندماج بين شركة
ش.م.م وشركة BASSITA ش.م

الجم   محضر  بمقأضىات   -  I

بأاريخ  املنعقد  العادي  الغير  العام 

شركاء  قرر   ،2222 سبأمبر   28

مساهمة،  شركة   BASSITA شركة 

رأسمالها 2.222.222  درهم ومقرها 

االجأماعي بأارودانت، رقم 1، الطابق 

 ،39 بلوك أ رقم  حي السالم،  ابو ، 

أيت اعزا، ما يلي :

االندماج  مشروع  على  املصادقة 

املبرم بين شركة MAZARIA ش.م.م 

وشركة BASSITA ش.م.

مكافأة املقدمات.

 BASSITA لشركة  مسبق  حل 

ش.م تحت شروط موقفة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الأجارية  باملحكمة  الضبط 

 2222 سبأمبر   29 بأارودانت بأاريخ 

تحت رقم 1292.
ملخص قصد النشر

إكسكوب

84 P

إكسكوب ش.م.م

MAZARIA
ش.م.م

 MAZATRIA إندماج بين شركة
ش.م.م وشركة BASSITA ش.م

الجم   محضر  بمقأضىات   -  I

بأاريخ  املنعقد  العادي  الغير  العام 

28 سبأمبر 2222، قرر شركاء شركة 

مسؤولية  ذات  شركة   MAZARIA
  5.222.222 رأسمالها  محدودة، 

درهم ومقرها االجأماعي بأارودانت، 
السالم،  حي  ابو ،  الطابق   ،1 رقم 

بلوك أ رقم 39، أيت اعزا، ما يلي :

االندماج  مشروع  على  املصادقة 

املبرم بين شركة MAZARIA ش.م.م 

وشركة BASSITA ش.م.
 MAZARIA شركة  رأسما   رف  

من  االندماج  عقد  ش.م.م 

5.222.222  درهم إلى 52.392.222 

درهم.

تعديل القانون ابسا�شي للشركة.

إتمام عملية االندماج باالستيعاب 

لشركة BASSITA ش.م.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الأجارية  باملحكمة  الضبط 

 2222 سبأمبر   29 بأارودانت بأاريخ 

تحت رقم 1291.
ملخص قصد النشر

إكسكوب

85 P

TAPIS TEL
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

الواحد  الشريك  قرار  بموجب 

بأاريخ 23 مارس 2222 تقرر تأسيس 

بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

من  تأكون  فإنها  لذلك  وتبعا  واحد 

السيدة نعيمة رمضان.

 TAPIS TEL  : الشركة  تسمية 

.SARL AU

وتسويق  صن    : الشركة  نشاط 

الزرابي الأقليدية املصنوعة يدويا.
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نفيفخ  واد   321  : الشركة  مقر 
سكأور الفأح، العيايدة، سال.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 
إحداثها الفعلي.

رأس املا  : 12.222 درهما مقسم 
درهم   122 حصة بقيمة   1222 على 

للواحدة.
السيدة نعيمة   : التسيير الأوقي  

رمضان.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
أكأو1ر  فاتح  بأاريخ  بسال  االبأدائية 

2222 تحت رقم 35296.
وهذا بمثابة مقأطف و1يان

86 P

MAGASANI
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات رأسما  يقدر ب : 122.222 درهم
املقر االجأماعي : 79، شارع ابن 
سيناء، أكدا ، رقم 6، الطابق 

الثاني، الر1اط
تأسيس

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
 2222 سبأمبر   15 بأاريخ  بالر1اط 
على يد الشريكأان اآلنسة ندى وردي 
وض   تم  اشطيطة  عبير  واآلنسة 
والتي  للشركة،  ابسا�شي  القانون 

تحمل الخصائص الأالية :
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.
.MAGASANI SARL : إسمها

مسأحضرات  بي    : هدفها 
الأجميل عبر االنترنيت.

سيناء،  ابن  شارع   79  : مقرها 
الثاني،  الطابق   ،6 رقم  أكدا ، 

الر1اط.
سنة تبأدئ من يوم   99  : أمدها 

الأأسيس.
درهم   122.222  : رأسمالها 
مقسمة إلى 1222 حصة بقيمة 122 

درهم للواحدة.
غير  وملدة  الشركة  يدير   : إدارته 

محددة اآلنسة ندى وردي.
من  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 
فاتح يناير وتنأهي في مأم شهر ديسمبر 

من كل سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الأجارية  املحكمة  لدى  القانوني 
بالر1اط يوم 2 أكأو1ر 2222 تحت رقم 

.146373
وهذا بمثابة مقأطف و1يان

87 P

X PACK
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
برأسما  قدره : 12.222 درهم

املقر االجأماعي : مأجر رقم 222 
تجزئة لكريني أمل 5، املسيرة، حي 

يعقوب املنصور، الر1اط
رف  رأسما  الشركة

تبعا ملا جاء في محضر الجم  العام 
االسأثنائي املنعقد بأاريخ 21 سبأمبر 

2222 تقرر ما يلي :
رف  رأسما  الشركة من 12.222 

درهم إلى 122.222 درهم
تحيين النظام ابسا�شي.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2222 أكأو1ر  فاتح  بأاريخ  بالر1اط 

تحت رقم 127318.
وهذا بمثابة مقأطف و1يان

88 P

DAR ETTINE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
برأسما  قدره : 122.222 درهم

املقر االجأماعي : زاوية ممر القدس 
و2 مارس، إقامة مجد، بناية ج، رقم 
الشقة 5، عين الشق، الدار البيضاء

الأبرع بالحصص
الجم   محضر  في  جاء  ملا  تبعا 
بأاريخ  املنعقد  االسأثنائي   العام 

14 أغسطس 2222 تقرر ما يلي :
الأبرع ب 122 حصة بقيمة 122 
طرف  من  الواحدة  للحصة  درهم 
السيد الطادلي بو1كر لصالح السيدة 

الطادلي محجو1ة.
من  بو1كر  الطادلي  السيد  عز  

منصبه كمسير.

الجدي  شهاب  السيد  تعيين 

كمسير للشركة.

شهاب  للسيد  الفردي  اإلمضاء 

الجدي.

وض  نظام أسا�شي جديد مرفق 

بما سبق من الأعديالت.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار 

البيضاء بأاريخ 2 أكأو1ر 2222 تحت 

رقم 8293 7.
وهذا بمثابة مقأطف و1يان

89 P

RAHA ESSAOUIRA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

برأسما  قدره : 122.222 درهم

 املقر االجأماعي : زاوية 2 مارس 

و221 ي، ممر القدس، إقامة مجد، 

بناية ج، رقم الشقة 5، عين الشق، 

الدار البيضاء

الأبرع بالحصص
الجم   محضر  في  جاء  ملا  تبعا 

بأاريخ  املنعقد  االسأثنائي   العام 

14 أغسطس 2222 تقرر ما يلي :

الأبرع ب 122 حصة بقيمة 122 

طرف  من  الواحدة  للحصة  درهم 

السيد الطادلي بو1كر لصالح السيدة 

الطادلي محجو1ة.

من  بو1كر  الطادلي  السيد  عز  

منصبه كمسير.

الجدي  شهاب  السيد  تعيين 

كمسير للشركة.

شهاب  للسيد  الفردي  اإلمضاء 

الجدي.

وض  نظام أسا�شي جديد مرفق 

بما سبق من الأعديالت.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار 

البيضاء بأاريخ 2 أكأو1ر 2222 تحت 

رقم  829 7.
وهذا بمثابة مقأطف و1يان

90 P

APRIL ASSURANCE
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

مسجل بالر1اط في   2222 يوليو   25
القانون  وض   تم   2222 سبأمبر   7

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

محدودة باملميزات الأالية :

 APRIL ASSURANCE  : التسمية 

.SARL

العلويين،  حي   : االجأماعي  املقر 

محمد  شارع   3 شقة   ،286 عمارة 

الخامس، تمارة.

املوضوع : وسيط الأأمين.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس الفعلي للشركة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

غير  ملدة  العيا�شي  منأصر  السيد 

محددة.

الرأسما  : 222.222 درهم سعر 

122 درهم للحصة مقسمة كما يلي :

منأصر العيا�شي 1222 حصة ؛

لطيفة عفيف 1222 حصة ؛

املجموع 2222 حصة.

السنة االجأماعية : تبأدئ في فاتح 

يناير وتنأهي في 31 ديسمبر.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأمارة  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

السجل الأجاري رقم 132873.

91 P

SFR FUTURO
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 

28 أغسطس 2222 مسجل بالر1اط 
في 2 سبأمبر 2222 تم وض  القانون 

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية :

 SFR FUTURO SARL  : التسمية 

.AU

محمد  شارع   : االجأماعي  املقر 
 الخامس بن العربي العلوي، رقم 769، 

سكأور 8، حي السالم، سال.



13607 الجريدة الرسميةعدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222) 

الأجاري،  الأمثيل   : املوضوع 

وغير  الغذائية  املنأجات  توزي  

الغذائية بالجملة و/أو شبه الجملة 

تجارة ابرز والحبوب  الأجزئة،  و/أو 

والسكر والحليب وبشكل أعم تجارة 

أو  الزراعية  الخام  املواد  جمي  

املنأجات  جمي   تجارة  مشأقاتها، 

واملشرو1ات  الغذائية  الزراعية 

و1صورة عامة تجارة جمي  املنأجات 

املعدة لالستهالك البشري.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس الفعلي للشركة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد سمير صادقي ملدة غير محددة.

الرأسما  : 122.222 درهم سعر 

122 درهم للحصة مقسمة كما يلي :

سمير صادقي 1222 حصة ؛

املجموع 1222 حصة.

السنة االجأماعية : تبأدئ في فاتح 

يناير وتنأهي في 31 ديسمبر.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

السجل الأجاري رقم 32221.

92 P

ARTECHNOLOGY PRO
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

قد   ،2222 يوليو   22 بأاريخ  الر1اط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.

 ARTECHNOLOGY  : التسمية 

.PRO

تصوير   : االجأماعي  الهدف 

ابفالم،  أو  ابجهزة  إيجار  سينمائي، 

الأجارة، االتصاالت، تنظيم الحفالت.
رأسما  الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.

السيدة كوثر منوار 1222 حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي أي من تاريخ وض  

السجل الأجاري.

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

ابولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
فرحات  مكرر،   117 رقم   : املقر 

حشاد، قبيبات، الر1اط.
املسيرة : السيدة كوثر منوار.

 : الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 
.144849

93 P

ARTWORKS PROD
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
قد   ،2222 يوليو   22 بأاريخ  الر1اط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.
.ARTWORKS PROD : التسمية

تصوير   : االجأماعي  الهدف 
ابفالم،  أو  ابجهزة  إيجار  سينمائي، 

االتصاالت، تنظيم الحفالت.
رأسما  الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.
السيدة غزالن ابرعي 1222 حصة.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأأسيس النهائي أي من تاريخ وض  

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

ابولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
فرحات  مكرر،   117 رقم   : املقر 

حشاد، قبيبات، الر1اط.
املسيرة : السيدة غزالن ابرعي.

 : الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 
.144851

94 P

شركة مكنوم تيكنولوجي
ش.م.م ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجأماعي : 79 شارع لندن، 
حي املحيط، الر1اط

بمقأ�شى محضر مؤرخ بيوم   -  I
للجم  العام الغير   2222 يوليو   16
»مكنوم تيكنولوجي»  العادي لشركة 
الوحيد، الشريك  ذات  ش.م.م 

ومقرها  درهم   122.222 رأسمالها   
حي  لندن،  شارع   79 االجأماعي 
الر1اط تم اإلقرار باإلجماع  املحيط، 

على ما يلي :
1 - تعديل نشاط الشركة :

الصعيد  على  ابموا   تحويل 
الوطني والدولي ؛

صرف العمالت ؛
املاء،  الكهر1اء،   : الفواتير  أداء 

الضرائب.
ابسا�شي  القانون  تعديل  و1ذلك 

للشركة.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2222 سبأمبر   21 بأاريخ  بالر1اط 

تحت رقم 126927.
للبيان والنشر

ستراكما

95 P

 CENTRALE DES SOURCES
DE L’OUM ER RBIA

RC : 1 5821
تأسيس شركة املساهمة املبسطة

ابسا�شي  القانون  بمقأ�شى   -  I
 2222 مارس   19 بأاريخ  املؤرخ 
اسم  تحمل  شركة  تأسيس  تقرر 
 CENTRALE DES SOURCES DE
شركة املساهمة   L’OUM ER RBIA

املبسطة خاصيتها كالأالي :
 CENTRALE DES  : التسمية 
 SOURCES DE L’OUM ER RBIA

شركة املساهمة املبسطة.
هدف الشركة :

محطة  واسأغال   وإنشاء  تطوير 
لأوليد الكهر1اء اعأمادا على مصادر 
مأجددة السيما الكهرومائية، بموق  

مناب  أم الر1ي  بإقليم خنفيرة ؛
االستثمار في أسهم جمي  الشركات 
أو  القائمة  ابجنبية)  أو  )املغر1ية 
تكون  قد  والتي  إنشاؤها  التي سيأم 
بأي  الرئي�شي،  بموضوعها  مرتبطة 
الخصوص،  وجه  وعلى  وسيلة 
جديدة،  شركات  إنشاء  طريق  عن 
االكأأاب أو  والرعاية  واملساهمة، 

ابسهم أو حقوق الشركات  أو شراء    

 أو االندماج أو الأجمي  أو الأحالف 

أو املشروع املشترك ؛

املعامالت  جمي   عام،  وبشكل 

الصناعية  أو  الأجارية  أو   املالية 

وجمي   العقارية،  أو  املدنية  أو 

بشكل  تأعلق  قد  التي  الخدمات 

ابشياء  بأحد  مباشر  غير  أو  مباشر 

املحددة أعاله أو بأي �شيء ذي صلة أو 

يحأمل أن تعزز تنمية نشاط الشركة ؛

املأعلقة  العمليات  جمي  

غير  أو  املباشرة  املشاركة  باكتساب 

في  ابشكا   من  شكل  بأي  املباشرة 

أي شركة مغر1ية أو أجنبية، وكذلك 

إدارة وتنظيم وتطوير هذه املشاركات 

والأدخالت ذات الصلة.

الشركة  مقر   : االجأماعي  املقر 

حدد في العنوان الأالي :

زنقة  ملأقى  البيناد،  حي  اتريوم، 

القا�شي  وزنقة  السرايري   القا�شي 

بن حمادي، الر1اط.

املدة القانونية : تأسست الشركة 

تاريخ  من  ابأداء  سنة   99 ملدة 

الأأسيس النهائي لها.

رأسما    : االجأماعي  الرأسما  

الشركة حدد في مبلغ 322.222 درهم 

 122 من  سهم   3222 إلى  قسمت 

درهم لكل سهم.

Voltalia maroc شركة من أسهم 

ذات  مبسطة طبقا للقانون املغربي، 

الواق   درهم   6222222 رأسما  

البيناد،  حي  اتريوم،   : ب  مقرها 

السرايري  القا�شي  زنقة  ملأقى 

الر1اط  بن حمادي،  القا�شي  وزنقة 

واملسجلة بالسجل الأجاري بالر1اط 

تحت رقم 112553 واملمثلة من لدن 

بصفأه   Sébastien Robert السيد 

املساهمة في  مديرا عاما كل ابهلية، 

رأسما  املا  1% ؛

شركة   VTL Investment 6 B.V

الهولندي  للقانون  طبقا  محدودة 

الواق  يورو   222212 برأسما  
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 ،165 نريأاووج  بسيتي  مقرها   
واملسجلة  أمستردام   BW12 3
رقم  تحت  وللشركات  بالسجل 
معا  واملمثلة   2222 3786936
بصفتها مديرا رفقة   VOLTALIA SA
 Management Company Teleport
كلأيهما،  ابهلية  كاملتي  مديرا،   B.V

املساهمة في رأسما  املا  %99.
بالكامل  ابسهم  هذه  تدف  

وتخصص كلها للشريك.
الرئاسة : 

 Sébastien Robert يترأس الشركة
القاطن بساحة زعير دار السالم، شقة 
الجنسية،  فرن�شي  الر1اط،   537 د 
 1973 ديسمبر   18 بأاريخ   مزداد 
البطاقة  حامل  فرنسا،  بال روشيل، 

.BE62527 Y الوطنية رقم
تم اإليداع القانوني بالسجل   -  II
الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 

بالر1اط تحت رقم 5821 1.
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 PARC EOLIEN DE GHRAD
JRAD

RC : 1 5799
تأسيس شركة املساهمة املبسطة

ابسا�شي  القانون  بمقأ�شى   -  I
تقرر   2222 مارس   19 املؤرخ بأاريخ 
 PARC اسم  تحمل  شركة  تأسيس 
EOLIEN DE GHRAD JRAD شركة 
املساهمة املبسطة خاصيتها كالأالي :

 PARC EOLIEN DE  : التسمية 
املساهمة  شركة   GHRAD JRAD

املبسطة.
هدف الشركة :

محطة  واسأغال   وإنشاء  تطوير 
لأوليد الكهر1اء اعأمادا على مصادر 
مأجددة السيما الكهرومائية، بموق  

مناب  أم الر1ي  بإقليم خنفيرة ؛
االستثمار في أسهم جمي  الشركات 
أو  القائمة  ابجنبية)  أو  )املغر1ية 
تكون  قد  والتي  إنشاؤها  التي سيأم 
بأي  الرئي�شي،  بموضوعها  مرتبطة 
الخصوص، وجه  وعلى  وسيلة 

جديدة،  شركات  إنشاء  طريق  عن   

االكأأاب  أو  والرعاية   واملساهمة، 

ابسهم أو حقوق الشركات   أو شراء 

 أو االندماج أو الأجمي  أو الأحالف 

أو املشروع املشترك ؛

املعامالت  جمي   عام،  وبشكل 

أو  الصناعية  أو  الأجارية  أو  املالية 

املدنية أو العقارية، وجمي  الخدمات 

التي قد تأعلق بشكل مباشر أو غير 

مباشر بأحد ابشياء املحددة أعاله أو 
بأي �شيء ذي صلة أو يحأمل أن تعزز 

تنمية نشاط الشركة ؛

املأعلقة  العمليات  جمي  

غير  أو  املباشرة  املشاركة  باكتساب 

في  ابشكا   من  شكل  بأي  املباشرة 

أي شركة مغر1ية أو أجنبية، وكذلك 

إدارة وتنظيم وتطوير هذه املشاركات 

والأدخالت ذات الصلة.

الشركة  مقر   : االجأماعي  املقر 

حدد في العنوان الأالي :

زنقة  ملأقى  البيناد،  حي  اتريوم، 

القا�شي  وزنقة  السرايري   القا�شي 

بن حمادي، الر1اط.

املدة القانونية : تأسست الشركة 

تاريخ  من  ابأداء  سنة   99 ملدة 

الأأسيس النهائي لها.
رأسما    : االجأماعي  الرأسما  

الشركة حدد في مبلغ 322.222 درهم 

 122 من  سهم   3222 إلى  قسمت 

درهم لكل سهم.

Voltalia maroc شركة من أسهم 

ذات  مبسطة طبقا للقانون املغربي، 
الواق   درهم   6222222 رأسما  

البيناد،  حي  اتريوم،   : ب  مقرها 
السرايري  القا�شي  زنقة  ملأقى 

الر1اط  بن حمادي،  القا�شي  وزنقة 

واملسجلة بالسجل الأجاري بالر1اط 

تحت رقم 112553 واملمثلة من لدن 

بصفأه   Sébastien Robert السيد 

املساهمة في  مديرا عاما كل ابهلية، 
رأسما  املا  1% ؛

شركة   VTL Investment 6 B.V

الهولندي  للقانون  طبقا  محدودة 

الواق   يورو   222212 برأسما  

 ،165 نريأاووج  بسيتي  مقرها 

واملسجلة  أمستردام   BW12 3

رقم  تحت  وللشركات  بالسجل 

معا  واملمثلة   2222 3786936

بصفتها مديرا رفقة   VOLTALIA SA

 Management Company Teleport

كلأيهما،  ابهلية  كاملتي  مديرا،   B.V

املساهمة في رأسما  املا  %99.

بالكامل  ابسهم  هذه  تدف  

وتخصص كلها للشريك.

الرئاسة : 

 Sébastien الشركة  يترأس 

Olivier Robert القاطن بساحة زعير 

الر1اط،   537 د  شقة  السالم،  دار 

بأاريخ  مزداد  الجنسية،  فرن�شي 

روشيل،  بال   1973 ديسمبر   18

فرنسا، حامل البطاقة الوطنية رقم 

.BE62527 Y

تم اإليداع القانوني بالسجل   -  II

الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 

بالر1اط تحت رقم 14799.

97 P

PETRAC
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسما  االجأماعي : 522.222 درهم

 املقر االجأماعي : شقة رقم 4، 

عمارة 12، تجزئة السمارة، 

تابريكت، سال

تعديل
بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 26 أغسطس 2222 بسال، 

 PETRAC SARL شركة  مسير  قرر 

ش.م.م ما يلي :
زيادة رأسما  الشركة : قرر الجم  

رأسما   في  الزيادة  للشركة  العام 

درهم   252.222 الشركة بضخ مبلغ 

ليصبح  الشخ�شي  الحساب  من 
رأسما  الشركة 752.222 درهم.

تفويت الحصص االجأماعية : 

اجأماعية  حصة   52 تفويت  تم 

بنعموش  مصطفى  للسيد  عائدة 

لصالح السيد عمران بنعموش.

من قانون  و7   6 تعديل الفصو  

الشركة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت   2222 أكأو1ر  فاتح   بأاريخ 

رقم 35132.

98 P

FACADE ALU INOX
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسما  االجأماعي : 122.222 درهم

املقر االجأماعي : رقم 9 2، شارع 

النصر، قطاع النهضة، لعيايدة، 

سال

تعديل
بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في  2 أغسطس 2222 بسال، 

 FACADE ALU شركة  مسير  قرر 

INOX ش.م.م ما يلي :

تفويت الحصص االجأماعية : 

252 حصة اجأماعية  تم تفويت 

البغدادي  مصطفى  للسيد  عائدة 

لصالح السيد نور الدين لحريز ؛

252 حصة اجأماعية  تم تفويت 

لصالح  لحريز  محمد  للسيد  عائدة 

السيد خالد البغدادي.

من قانون  و7   6 تعديل الفصو  

الشركة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

بأاريخ فاتح أكأو1ر 2222 تحت رقم 

.35131

99 P

SEVAMED
تغيير املسير للشركة

على إثر مداوالت الجمعية العامة 

 SEVAMED لشركة  االسأثنائية 

 2222 سبأمبر   11 بأاريخ  املنعقدة 

فقد قرروا الشركاء ما يلي :
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الهيبات املمنوحة  املصادقة على 
من طرف اببناء : سورة خليل وسورة 
سورة  املجيد  عبد  البيهم  سفيان 
2 6 حصة و2  حصة على  بمقدار 

الأوالي.
خليل  سورة  اسأقالة  قبو  
وسورة سفيان من مناصب التسيير 

الشركة.
تعيين سورة عبد املجيد كمسير 
محدودة،  غير  ملدة  للشركة  وحيد 
 ،1955 ديسمبر   22 بأاريخ  املزداد 
.A222872 الحامل البطاقة الوطنية
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بالر1اط  الأجارية  للمحكمة  الضبط 
تحت   2222 أكأو1ر  فاتح   بأاريخ 

رقم 127271.
من أجل االسأخالص والبيان

100 P

STE TRAVAUX FOR ALL
SARL AU

بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ في فاتح 
سبأمبر 2222 قد تم تأسيس شركة 
ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل 

الخصائص الأالية :
التسمية : »شركة طرافو فور ا » 

ش.م.م.
الصفة القانونية : ش.م.م بشريك 

وحيد.
الهدف االجأماعي : مخألف أشغا  

البناء.
رأس املا  : 122.222 درهم مقسمة 

إلى 122 حصة من فئة 1222 درهم.
 122 ياسين  قا�شي   : الشركاء 

حصة.
املدة : 99 سنة.

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

ابولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
االزهار،  بلدية   : االجأماعي  املقر 
شارع الحسن الثاني، امل 3، تطوان.

الحامل  ياسين،  قا�شي   : التسيير 
رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 
 2 والساكن بحي اللوزيين   L 13829

رقم 653، تطوان.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
شركة  بواسطة  بأطوان  االبأدائية 
كونطا املضيق السجل الأجاري رقم 

27533 بأاريخ 15 سبأمبر 2222.
مقأطف للنشر واإلشهار

101 P

شركة يوجيل للحراسة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

زنقة 2 رقم 28، حي الخلوفي، وجدة
السجل الأجاري : 19939

بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بوجدة 
14 سبأمبر 2222 ومسجل بأاريخ  في 
قرر الجم  العام   2222 سبأمبر   15

االسأثنائي ما يلي :
في  اجأماعية  حصة   52 تفويت 
للسيد  الدين  عز  زيتي  السيد  ملك 

يوجيل عبد القادر.
في  اجأماعية  حصة   52 تفويت 
ملك السيد يوجيل عبد القادر للسيد 

فكو�شي محمد.
إزالة النشاط الخاص بالأنظيف.

محمد،  فكو�شي  السيد  تعيين 
الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
32 725 ف مساعد مسير ملدة  رقم 

غير محدودة.
وبهذا تم تغيير البند 6، 7 و43 من 

القانون ابسا�شي للشركة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
 باملحكمة الأجارية بوجدة بأاريخ فاتح 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 2183.
102 P

ائأمانية ابطلس الكبير
حي الأقدم، شارع الحسن الثاني، أزيال 

الهاتف : 82 91 79 2673/ 46 59 36 2562/ 
2523 45 92 97

 STE PHARMACIE DE LA
GARE D’AZILAL

SARL AU
رأسمالها : 122.222 درهم

تأسيس شركة
تأسست  عرفي  عقد  بموجب 
شركة ذات املسؤولية املحدودة تحت 
 STE PHARMACIE DE LA اسم 
بأاريخ   GARE D’AZILAL SARL AU

11 سبأمبر 2222.

هدفها : صيدلية.
حي   ،7 الزنقة   : العنوان الأجاري 

أزالفن، أزيال .
رأسمالها : 122.222 درهم موزعة 
إلى 1222 حصة قيمة كل حصة 122 

درهم موزعة كما يلي :
 1222 باعكريم  جيهان  السيدة 

حصة.
تسيير الشركة : تم تعيين السيدة 
للشركة  مسيرة  باعكريم  جيهان 
كامل  تخويلها  م   غير محدودة  ملدة 
الصالحيات حسب القانون ابسا�شي 

للشركة.
املدة : 99 سنة من تاريخ تسجيلها 

بالسجل الأجاري.
اإليداع القانوني : تم بمكأب الضبط 
لدى املحكمة االبأدائية بأزيال  تحت 

رقم  25 بأاريخ 18 سبأمبر 2222.
 PHARMACIE شركة  سجلت 
 DE LA GARE DAZILAL SARL AU
رقم  تحت  بأزيال   الأجاري  بالسجل 

217  بأاريخ 23 سبأمبر 2222.
103 P

STE ELEVER
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 
تأسيس  تم  قد   ،2222 سبأمبر   18
شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي 

تحمل الخصائص الأالية :
التسمية : اوليفير.

الصفة القانونية : ش.م.م.
الهدف االجأماعي : اسأيراد وتصدير 

املواد الغذائية ومواد الأنظيف.
رأس املا  : 122.222 درهم مقسمة 

إلى 122 حصة من فئة 1222 درهم.
الشركاء :

حمزة الصنهاجي 52 حصة ؛
محمد الصنهاجي 2  حصة ؛
نجوى الصنهاجي 12 حصة.

املدة : 99 سنة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ابولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
 ،1 تجزئة املنار   : املقر االجأماعي 

رقم 22 ، العرائش.

التسيير :
الساكن  السيد حمزة الصنهاجي، 
 ،7 رقم   5 زنقة   بشارع جبل تدغين، 
تطوان والحامل ب.ت.و رقم LC295587 ؛
السيد محمد الصنهاجي، الساكن 
 ،7 رقم   5 زنقة  تدغين   بشارع جبل 
.LC2 7385 تطوان والحامل ب.ت.و رقم
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
شركة  بواسطة  العرائش  االبأدائية 
الأجاري  السجل  املضيق   كونطا 
رقم 5525 بأاريخ فاتح أكأو1ر 2222.

مقأطف للنشر واإلشهار

104 P

 STE MERL CONSULTING
GROUPE

SARL
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بالر1اط  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
وض   تم   ،2222 سبأمبر   7 بأاريخ 
ذات  لشركة  ابسا�شي  القانون 
املسؤولية املحدودة ذات الخصائص 

الأالية :
 STE MERL : التسمية االجأماعية

.CONSULTING GROUPE SARL
استشارات   : االجأماعي  الهدف 
تاجر  عقارية،  معامالت  اإلدارة،  في 

)أجهزة ومسألزمات وأثاث مكأبي).
زنقة  مكرر،   7  : االجأماعي  املقر 
 ،6 زاكورة، الطابق الثاني، شقة رقم 

حسان، الر1اط.
املدة االجأماعية : 99 سنة.

الرأسما  االجأماعي : حدد رأسما  
درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 
موزعة على 1222 حصة من فئة 122 

درهم للحصة وزعت كما يلي :
نايت احسين لبنى 522 حصة ؛

منياوي مريم 522 حصة.
تم تعيين نايت احسين   : التسيير 
كمسيرتين  مريم،  ومنياوي  لبنى 

للشركة ملدة غير محدودة.
تم التسجيل في السجل الأجاري 
لدى كأابة الضبط باملحكمة الأجارية 

بالر1اط تحت رقم 6295 1.
105 P
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SERVICE FAJR
SARL AU

املنعقد يوم  إثر قرار اإلدارة  على 

 SERVICE لشركة   2222 يوليو   27

FAJR SARL AU قرر الشريك الوحيد 

للشركة ما يلي :

قرر الشريك   : تغيير مقر الشركة 

 SERVICE FAJR للشركة  الوحيد 

الشركة  مقر  تبديل   SARL AU

الطيب  موالي  شارع   : العنوان  من 

 ،4 إقامة رقم  العلوي، تجزئة ابمل، 

طريق  الثاني،  الطابق   ،6 شقة رقم 

 : القنيطرة، سال إلى العنوان الجديد 
تجزئة بيتي سكن، رقم 477، لبراهمة 

عامر، سال.

اسأقالة السيد الشاوي مصطفى 

من تسيير الشركة.

شيماء  الشاوي  السيدة  تعيين 

كمسيرة للشركة ملدة غير محددة.

تغيير في القانون املؤسس للشركة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبأدائية  املحكمة  الضبط 

تحت رقم   2222 سبأمبر   21 بأاريخ 

.352 3
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POULET AGDAL
SARL

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقأ�شى 

قد   2222 32 سبأمبر  الر1اط بأاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

الهدف االجأماعي :

غرفة الشاي  الوجبات السريعة، 

واملثلجات، مخبزة ؛

تنظيم ابحداث واملناسبات ؛

تموين وتنظيم الحفالت ؛
إنشاء أو شراء أو تأجير م  أو بدون 

وتشغيل جمي  ابعما   وعد بالبي ، 

الشاي  بغرفة  الصلة  ذات  الأجارية 

واملثلجات، والبيتزا، واستئجار ملعب 

املعدات  جمي   واستئجار  منتزه  أو 

الأجارية ؛

في  الفائدة  أو  ابسهم  مشاركة 
جمي  الشركات ذات الغرض املماثل ؛

االكتساب  أو  الخلق،  أو  اإلنشاء 
أو االسأغال  املباشر أو غير املباشر أو 
الأأجير أو اإليجار من الباطن لجمي  
العمل  أو ورش  املصان   أو  املنشآت 
أو املباني أو ابصو  الأجارية الالزمة 

لنشاط الشركة ؛
واكتساب وتسيير أو تأجير  إنشاء 
مقهى،  أي،  أمر  الفنادق،  جمي  
وكالة سفر،  مطعم،  وجبة خفيفة، 
امللحقة  تبعياتهم واملباني  فضال عن 
حمامات  أو املرفقات مثل الحدائق، 
السباحة في أي مركز حضري أو أي 
منأج  مناخي أو ساحلي في املغرب، 
وعلى ابخص اقأناء أي أرض أو مبنى 
من أجل بنائها أو تحويلها إلى فندق ؛

االسأيراد والأصدير ؛
الأجارة والأداو  بشكل عام.

رأسما  الشركة : 122.222 درهم 
مقسمة إلى 122 حصة من فئة 1222 

درهم للحصة الواحدة.
 السيد الحايك عبد اإلله 52 حصة 

من فئة 1222 درهم ؛
حصة   52 السيد الحايك محمد 

من فئة 1222 درهم.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأأسيس النهائي أي من تاريخ وض  

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

ابولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
أكدا ،  درعة،  وادي   23  : املقر 

الر1اط.
املسير : الحايك عبد اإلله.

 : الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 
سبأمبر   32 الر1اط بأاريخ   1 6273

.2222
107 P

BN CHAMTRANS
تأسيس شركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ في   -  I 
تأسيس  تم   2222 أغسطس   28
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد لها املواصفات الأالية :

.BN CHAMTRANS : التسمية

نقل البضائ    : الهدف االجأماعي 

لفائدة الغير.

املقر االجأماعي : رأس الحامة ايت 

قسو، عين الجوهرة، تيفلت.

الرأسما  : حدد رأسما  الشركة 

في 122.222 درهم.

 تسيير الشركة : عين السيد بن شامة 

جمي   م   للشركة  مسيرا  عثمان 

الصالحيات.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط باملحكمة االبأدائية بتيفلت 

تحت السجل الأجاري رقم 525.
للنسخ والبيان

الوكيل

108 P

WEITER CASH

العام  االسأثنائي  الجم   قرر   -  I

املنعقد في 12 يوليو 2222 :

اجأماعية  حصة   1222 تفويت 

اسماعيل  حدران  السيد  طرف  من 

522 حصة اجأماعية لفائدة السيد 

العطبا محمد و522 حصة اجأماعية 

فهد  عصعو�شي  السيد  لفائدة 

اسماعيل  حدران  السيد  واسأقالة 

وتعيين  للشركة  كمسير  مهامه  من 

كل من السيد العطبا محمد والسيد 

جديدان  مسيران  فهد  عصعو�شي 

الشكل  تغيير  تم  وكذلك  للشركة 

ذات  شركة  من  للشركة  القانوني 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد إلى 

شركة ذات مسؤولية محدودة وكما 

تم تذويب القانون ابسا�شي وتعديله.

الضبط  بكأابة  اإليداع  تم   -  II

باملحكمة االبأدائية بالخميسات تحت 

رقم 1161 بأاريخ 22 سبأمبر 2222.

109 P

 STE BAROUKH

PRODUCTION
SARL AU

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات شريك وحيد

رأسمالها : 122.222 درهم

رقم 226، شارع محمد الخامس، 

الطابق 2، الخميسات

السجل الأجاري : 29293

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

بالخميسات يوم 4 سبأمبر 2222، قد 

 STE BAROUKH تم تأسيس شركة 

ذات  شركة   PRODUCTION

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد، خصائصها كالأالي :

 STE  : االجأماعية  التسمية 

 BAROUKH PRODUCTION

.SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

شارع   226 رقم   : االجأماعي  املقر 

محمد الخامس، الطابق 2، الخميسات.

الهدف : تسمين اببقار والعجو ، 

الفالحية،  واآلالت  العجو   اسأيراد 

مجزرة بي  اللحوم.

املدة : 99 سنة.

 122.222  : االجأماعي  الرأسما  

درهم مجزئة إلى 1222 حصة ب 122 

درهم تم اكأأابها وحررت جميعها من 

طرف بروخ ميمون.

مسير  باروخ  ميمون   : التسيير 

للشركة ملدة غير محدودة.

من  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 

ديسمبر من   31 فاتح يناير وتنأهي في 

كل سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  بالخميسات   االبأدائية 

28 سبأمبر 2222 تحت رقم 1167.

110 P
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STE COUVERA
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 122.222 درهم

رقم 192 تجزئة اللة ميمونة، 
الخميسات

السجل الأجاري : 29127
تأسيس

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
 ،2222 سبأمبر   29 بالخميسات يوم 
 STE COUVERA قد تم تأسيس شركة
املسؤولية  ذات  شركة   SARL

املحدودة، خصائصها كالأالي :
 STE  : االجأماعية  التسمية 

.COUVERA SARL
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
املقر االجأماعي : رقم 192، تجزئة 

اللة ميمونة، الخميسات.
ابملنيوم،  صناعة   : الهدف 

الأصدير واالسأيراد.
املدة : 99 سنة.

 122.222  : االجأماعي  الرأسما  
درهم مجزئة إلى 1222 حصة ب 122 
درهم لكل واحدة تم اكأأابها وحررت 

جميعها من طرف :
 522 املالك  عبد  الشوا  السيد 

حصة ؛
 522 هشام  الشتيوي  السيد 

حصة.
املالك،  عبد  الشوا   : التسيير 
الشتيوي هشام مسيران للشركة ملدة 

غير محدودة.
من  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 
ديسمبر من   31 فاتح يناير وتنأهي في 

كل سنة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالخميسات بأاريخ 2 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 1178.
111 P

EUPHOR
اسأمرار الشركة

املؤرخة  القرارات  بموجب   -  I
الشريك  فإن   ،2222 يونيو   32 في 
لتسمية  الحاملة  للشركة  الوحيد 
مسؤولية  ذات  شركة   EUPHOR

رأسمالها  وحيد،  بشريك  محدودة 

52.222 درهم، الكائن مقرها بالر1اط 

شارع  النرجس،  مجموعة  )الأقدم) 

الأجاري  )السجل   36 رقم  الحوز، 

اسأمرار  قرر  قد   (92.379 الر1اط 

من   86 للمادة  تطبيقا  الشركة 

القانون رقم 5.96.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

بكأابة الضبط لدى املحكمة الأجارية 

للر1اط بأاريخ 21 سبأمبر 2222 تحت 

رقم 126.913.
املدبر

112 P

 HAYAN & CO EDUCATION

PRIVE

اسأمرار الشركة
I - إن الجمعية العامة العادية وغير 

العادية املنعقدة في 28 فبراير 2222 

 HAYAN لتسمية  الحاملة  للشركة 

CO EDUCATION PRIVE & شركة 

رأسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذات 

مقرها  الكائن  درهم،   1.222.222

شارع   ،571 )السوي�شي)  بالر1اط 

ماتيس،  عمارة  السادس،  محمد 

)السجل  ابو   الطابق  أ،  بناية 

الأجاري الر1اط 132.799) قد قررت 

 86 للمادة  تطبيقا  الشركة  اسأمرار 

من القانون رقم 5.96.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

بكأابة الضبط لدى املحكمة الأجارية 

للر1اط بأاريخ 21 سبأمبر 2222 تحت 

رقم  126.91.
املدبر

113 P

MY HOLDING & CO

اسأمرار الشركة
العامة  الجمعية  بموجب   -  I

املنعقدة  العادية  وغير  العادية 

الشركة فإن   2222 يونيو   29 في 

 MY HOLDING لتسمية  الحاملة   

رأسمالها  مساهمة،  شركة   & CO

مقرها  الكائن  درهم،   12.222.222

بن  عال   زنقة   ،71 البيضاء  بالدار 

)السجل  الراب   الطابق  هللا،  عبد 

قررت  قد   ( 26. 23 رقم  الأجاري 

 357 اسأمرار الشركة تطبيقا للمادة 

املأعلق   17.95 رقم  القانون  من 

بشركات املساهمة.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

املحكمة  لدى  الضبط  بكأابة 

بأاريخ  البيضاء  للدار   الأجارية 

15 سبأمبر 2222 تحت رقم 6232 7.
مجلس اإلدارة

114 P

HOLDVALUE
اسأمرار الشركة

العامة  الجمعية  بموجب   -  I

العادية وغير العادية املنعقدة في 29 

الحاملة  الشركة  فإن   2222 يونيو 

شركة   HOLDVALUEلتسمية

 12.222.222 رأسمالها  مساهمة، 

الكائن مقرها بالدار البيضاء  درهم، 

هللا،  عبد  بن  عال   زنقة   ،71
الأجاري  )السجل  الراب   الطابق 

اسأمرار  قررت  قد   ( 26. 21 رقم 

من   357 للمادة  تطبيقا  الشركة 

17.95 املأعلق بشركات  القانون رقم 

املساهمة.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

املحكمة  لدى  الضبط  بكأابة 

بأاريخ  البيضاء  للدار   الأجارية 

15 سبأمبر 2222 تحت رقم 6233 7.
مجلس اإلدارة

115 P

CAP ACTIVE
اسأمرار الشركة

العامة  الجمعية  بموجب   -  I

في  املنعقدة  العادية  وغير   العادية 

29 يونيو 2222 فإن الشركة الحاملة 

شركة  CAP ACTIVE لتسمية 

 12.222.222 رأسمالها  مساهمة،   

الكائن مقرها بالدار البيضاء  درهم، 

هللا،  عبد  بن  عال   زنقة   ،71
الأجاري  )السجل  الراب   الطابق 

اسأمرار  قررت  قد   ( 26. 29 رقم 

من   357 للمادة  تطبيقا  الشركة 

17.95 املأعلق بشركات  القانون رقم 

املساهمة.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

املحكمة  لدى  الضبط  بكأابة 

بأاريخ  البيضاء  للدار   الأجارية 

15 سبأمبر 2222 تحت رقم 6232 7.
مجلس اإلدارة

116 P

HOLDALPHA
اسأمرار الشركة

العامة  الجمعية  بموجب   -  I

العادية وغير العادية املنعقدة في 29 

الحاملة  الشركة  فإن   2222 يونيو 

شركة   HOLDALPHA لتسمية 

 12.222.222 رأسمالها  مساهمة، 

الكائن مقرها بالدار البيضاء  درهم، 

هللا،  عبد  بن  عال   زنقة   ،71
الأجاري  )السجل  الراب   الطابق 

اسأمرار  قررت  قد   ( 26. 27 رقم 

من   357 للمادة  تطبيقا  الشركة 

17.95 املأعلق بشركات  القانون رقم 

املساهمة.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

املحكمة  لدى  الضبط  بكأابة 

بأاريخ  البيضاء  للدار   الأجارية 

15 سبأمبر 2222 تحت رقم 6231 7.
مجلس اإلدارة

117 P

 FLEET SERVICES

MOROCCO
فأح فرع تاب  بالر1اط

املؤرخة  القرارات  بموجب   -  I

الشريك  فإن   2222 يونيو   12 في 

 FLEET SERVICES لشركة  الوحيد 

شركة ذات مسؤولية  MOROCCO
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رأسمالها  وحيد،  بشريك  محدودة   

مقرها  الكائن  درهم،   1.222.222

موالي  شارع   ، 21 البيضاء  بالدار 

الدار  الأجاري  )السجل  اسماعيل 

البيضاء 27.565 ) قد قرر فأح فرع 

تاب  بالر1اط 16 مكرر، شارع الكفاح 
رقم 14 باملميزات الأالية :

 FLEET SERVICES  : التسمية 

.MOROCCO

.FSM Mobility : العالمة

مكرر،   16 الر1اط   : مقر الشركة 
شارع الكفاح، رقم 14.

الصيانة،   : الشركة  غرض 

امليكانيكية  النشاطات  اإلصالح، 

والكهر1ائية وهياكل جمي  السيارات.

املدير : السيد فؤاد البوري.

باإليداعين  القيام  تم   -  II

لدى  الضبط  بكأابة  القانونيين 

البيضاء  للدار  الأجارية  املحكمة 

رقم  تحت   2222 يوليو   22 بأاريخ 

لدى  الضبط  و1كأابة   7 2.272

بأاريخ  للر1اط  الأجارية   املحكمة 

21 سبأمبر 2222 تحت رقم 126.911.

بالسجل  الأاب   الفرع  قيد  تم 

سبأمبر   21 بأاريخ  للر1اط  الأجاري 

2222 تحت رقم 6.221 1.
املدبر

118 P

CLUB HOUSE RGM
فأح فرع تاب  بمراكش

بموجب القرارات املؤرخة في   -  I

27 يناير 2222 فإن الشريك الوحيد 

لشركة CLUB HOUSE RGM شركة 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 
درهم،   122.222 رأسمالها  وحيد، 

الكائن مقرها بالر1اط 5، شارع ابميرة 

)السجل الأجاري الر1اط  اللة مريم 

127.883) قد :

كائن  تاب   فرع  فأح  على  صادق 

بمراكش، الطريق القديمة لورزازات، 

ص.ب 634.

بصفأه  بنيس  بدر  السيد  عين 

مديرا لهذا الفرع الأاب .

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

املحكمة  لدى  الضبط  بكأابة 

سبأمبر   21 بأاريخ  للر1اط  الأجارية 

2222 تحت رقم 126.912.
املدبرون

119 P

ARTSEO
تكوين شركة مساهمة

تم تكوين الشركة التي تكمن مميزاتها 

فيما يلي بأاريخ 23 سبأمبر 2222 :

الشكل : شركة مساهمة.

.ARTSEO : التسمية

الشركة  غرض  يكمن   : الغرض 

سواء في املغرب أو في الخارج في :

والأدبير  والأكوين  االقأناء 

لكل  واالسأغال   القيمة  وإكساب 

ذمة مالية معنوية غير مادية ؛

من  االسأفادة  و/أو  االقأناء 

الوسائل  بجمي   الأصني   رخصة 

الذمم  حقوق  لكل  القانونية، 

تهم  التي  الثقافية  امللكية  أو  املالية 

املكأو1ة  ابعما   بالخصوص جمي  

أو الفكرية وخاصة جمي  االبأكارات 

الثقافية والفنية واملوسيقية وابدبية 

والفوتوغرافية والسمعية البصرية أو 

السينماتوغرافية ؛

ابعما   لكل  واإلنعاش  الأنمية 

إيصالها  بهدف  الفكرية  أو  املكأو1ة 

البرامج  تنقيل  إطار  في  العموم  إلى 

السمعية البصرية و/أو البث اإلذاعي ؛

املشاركة في إكساب القيمة لجمي  
حقوق املؤلف واملصدرين والحقوق 

املمثلين  الفنانين  )حقوق  املجاورة 

الصوتية  الرموز  ملنأجي  املنفذين  أو 

وهيئات البث اإلذاعي) ؛

واالبأكارية  الفنية  املواهب  دعم 

والأنوعية والهوية الثقافية.

99 سنة ابأداء من قيدها   : املدة 

بالسجل الأجاري.

البيضاء  الدار   : الشركة   مقر 

71، زنقة عال  بن عبد هللا، الطابق 

الراب .

رسما  الشركة : 322.222 درهم 
 122 ذات  سهم   3222 إلى  املقسم 
درهم كقيمة إسمية لكل سهم واحد، 
واملدفوعة  نضيا  بكاملها  املكأتبة 

القيمة كليا.
املأصرفون : 

العلمي،  هللا  عبد  موالي  السيد 
)املعاريف)  البيضاء  بالدار  الساكن 

37 زنقة ابن حزم ؛
 AOD PARTICIPATIONS شركة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 122.222 رسمالها  وحيد  بشريك 
الكائن مقرها بالدار البيضاء  درهم، 
71، زنقة عال  بن عبد هللا، الطابق 

الراب  ؛
كويلهو،  لو1وك  فرانك  السيد 
)دار بوعزة)  الساكن بالدار البيضاء 

إقامة سليمة، فيال 12.
شركة   : الحسابات  مراقب 
الدار  تورنأون»،  كران  »فيداروك 
البيضاء 47، زنقة عال  بن عبد هللا.

االحأياطيات وابر1اح : يأكون الر1ح 
القابل للأوزي  من الر1ح الصافي للسنة 
لالحأياطي  املخصص  بعد  املالية، 
القانوني وتخصيص النأائج الصافية 
الر1ح،  هذا  ومن  املرحلة،  السابقة 
تقأط   أن  العامة  للجمعية  يمكن 
جمي  املبالغ التي ترى من املناسب أن 
أموا   لجمي   كمخصص  تسأعملها 
جديد،  من  ترحيلها  أو  االحأياطيات 
يمنح الرصيد إن وجد للمساهمين على 

شكل ر1يحات.
يخض    : قابلية ابسهم للأفويت 
لقبو   ابغيار  إلى  ابسهم  تفويت 

مجلس اإلدارة.
القيام  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  بكأابة  القانوني  باإليداع 
لدى املحكمة الأجارية للدار البيضاء 
تحت رقم   2222 سبأمبر   23 بأاريخ 

.746.965
تم قيد الشركة بالسجل الأجاري 
  73.2 7 رقم  تحت  البيضاء  للدار 

من السجل الأحليلي.
مجلس اإلدارة

120 P

PERFALL SERVICES

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها 122.222 درهم

املقر االجأماعي : 38-2 ، زنقة حمان 

الفطواكي، إقامة موالي إسماعيل 

رقم 4، القنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

بالقنيطرة، تم وض  القانون ابسا�شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

الأالية :

 PERFALL SERVICES  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

زنقة   ،38- 2  : االجأماعي  املقر 

موالي  إقامة  الفطواكي،  حمان 

إسماعيل رقم 4، القنيطرة.

موضوع الشركة : مركز االتصا .

رأسما   حدد   : الشركة  رأسما  

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 

اجأماعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   122 بقيمة 

على  وموزعة  مكأتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالأالي :

 1222 رشيدة  عاللي  السيدة 

حصة.

املدة : 99 سنة.

: أسند إلى السيدة عاللي  التسيير 

الحاملة  مغر1ية،  الجنسية  رشيدة، 

.H643768 للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 

باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 56137 بأاريخ 22 سبأمبر 2222.

121 P
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 OUAZZOUZ TRANSPORT

SERVICES
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

رأسمالها 122.222 درهم

مقرها االجأماعي : حي املنزه قطاع 

س رقم 92 الطابق ابو  القنيطرة

تأسيس
بمقأ�شى عقد عرفي سجل   : أوال 

سبأمبر   14 بأاريخ  بالقنيطرة، 

ابسا�شي  القانون  حرر   ،2222

تحمل  املسؤولية  محدودة  لشركة 

املواصفات الأالية :

 OUAZZOUZ  : التسمية 

.TRANSPORT SERVICES

الهدف : هدف الشركة :

مقاو  نقل البضائ .

مقاو  نقل ابفراد.

مقاو  نقل السياح.

:  حي املنزه قطاع  املقر االجأماعي 

س رقم 92 الطابق ابو  القنيطرة.

املدة : تسعة وتسعون سنة )99).

: حدد رأس  رأس املا  االجأماعي 

درهم موزع   122.222 املا  في مبلغ 

درهم   122 حصة بقيمة   1222 على 

للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء 

على الشكل الأالي :

 1222  : سناء  اوعزوز  السيدة 

حصة.

املجموع : 1222 حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 

املسيرة الوحيدة :

السيدة اوعزوز سناء.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

إلنشاء   5% تقأط    : الحصص 

ويخصص  القانوني  االحأياطي  املا  

الفائض حسب قرار الشركاء.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

الأجاري بالقنيطرة بأاريخ 29 سبأمبر 

2222 تحت رقم 56263.

122 P

VIVA LINE
SARL AU

لشركة  ابسا�شي  القانون  أقيم 
بمقأ�شى  محدودة  مسؤولية  ذات 
عقد عرفي بأاريخ 13 أغسطس 2222 

كالأالي :
VIVA LINE SARL اإلسم : شركة

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 
محدودة ذات الشريك الوحيد.

املقر االجأماعي : زنقة سبو عمارة 
الشوب مكأب 2 طابق 5 القنيطرة.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 
تسجيلها بالسجل الأجاري.

مقاو  في نقل   : موضوع الشركة 
ابشخاص.

أو  املخألفة  ابشغا   في  مقاو  
البناء.

بأية عملية  القيام  و1صفة عامة 
خدماتية ترتبط بشكل مباشر أو غير 
مباشر بإحدى ابنشطة أعاله أو التي 

من شأنها تنمية موضوع الشركة.
في  حدد   : الشركة  ما   رأس 
 1222 إلى  مقسمة  درهم   122.222
 122 منها  الواحدة  قيمة  حصة، 

درهم.
الشركة  تسيير  عهد   : التسيير 
للسيدة وفاء لحمر املزداد بأاريخ 21 
للبطاقة  والحاملة   1988 سبأمبر 

.GY9852 : الوطنية رقم
بمصلحة  الشركة  تقييد  تم 
السجل الأجاري باملحكمة االبأدائية 

بالقنيطرة تحت رقم 55837.
123 P

SOMAHED PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 122.222 درهم
املقر االجأماعي : 15، زنقة سبو، 

مركز املعامالت الشوب، مكأب رقم 
2 الطابق الخامس، القنيطرة

تأسيس
بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم وض    ،2219 سبأمبر   22 بأاريخ 
ذات  لشركة  ابسا�شي  القانون 
املسؤولية املحدودة ذات املواصفات 

الأالية :

.SOMAHED PRIVE : التسمية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
15، زنقة سبو،   : املقر االجأماعي 
مكأب رقم  مركز املعامالت الشوب، 

2، الطابق الخامس، القنيطرة.
لوازم  بي    : الشركة  موضوع 

املكأب بالجملة.
مطعم بسعر تابث.

اإلستشارة في التسيير.
رأسما   حدد   : الشركة  رأسما  
درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 
اجأماعية  حصة   1222 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   122 بقيمة 
على  وموزعة  مكأتبة  بكاملها، 

الشركاء.
الشركاء : السيد اكرداد منير.

السيدة هناء حداوي.
املدة : 99 سنة.

التسيير : أسند إلى السيد اكرداد 
منير.

الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 
باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 53135.
124 P

RONTGENMA
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 
شريك وحيد

رأسمالها 122.222 درهم، مقرها 
االجأماعي بالقنيطرة، 23 زنقة أنوا  

إقامة فلوري 11 مكأب رقم 4، 
ميموزا، القنيطرة

بمقأ�شى عقد عرفي محرر بأاريخ 
النظام  وض   تم   2222 سبأمبر   4
ابسا�شي لشركة محدودة املسؤولية 
املميزات  ذات  وحيد  شريك  ذات 

الأالية :
الشركة تسمى شركة   : التسمية 
شركة   RONTGENMA SARL AU
شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد.
الشركة غرض  غرض   : املوضوع 

الشركة في كل من املغرب والخارج :

تصني  شفرات املنشار الشريطي.
تصني  وتوزي  ابجهزة بالجملة.

تاجر اللوازم واملعدات الصناعية.
تاجر املواد وابدوات الصناعية.

الأجارة.
باالسأيراد  يقوم  الذي  الأاجر 

والأصدير.
أعما  مخألفة.

منأجات  جمي   وتوزي   تصني  
وابجهزة  والصيدليات  الحديد 
ابملنيوم  منأجات  وجمي   والحديد 
من  وغيرها  للصدأ  املقاوم  والفوالذ 
عامة،  و1صفة  املعدنية  املنأجات 
املالية،  الأجارية،  العمليات  جمي  
منقولة  وغير  منقولة  الصناعية، 
واملرتبطة مباشرة أو بشكل غير مباشر 
بإمكانها  أو  أعاله  املشارة  بابغراض 

تسهيل توس  وتطوير الشركة. 
املقر االجأماعي : يوجد بالقنيطرة 
 11 فلوري  إقامة  أنوا   زنقة   ،23

مكأب رقم 4، ميموزا، القنيطرة.
مدة حياة : الشركة محدودة في 99 
بالسجل  تقييدها  من  ابأداء  سنة، 

الأجاري.
رأس املا  : حدد رأس ما  الشركة 
في مبلغ مائة ألف درهم مقسمة على 
من  اجأماعية  حصة   (1222( ألف 
الشريك  ملكية  في  درهم  مائة  فئة 

الوحيد السيد عبد اإلله املنور.
السيد  تعيين  تم   : التسيير 
رقم  للبطاقة  الحاملة  زويني  حيات 
 12 مسيرة للشركة لفترة   G 72 28

سنوات قابلة للأجديد.
الأجاري  بالسجل  تسجيل  تم 
للمحكمة االبأدائية القنيطرة في فاتح 

أكأو1ر 2222، تحت رقم 56327.
125 P

EAMAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 12.222 درهم
مقرها االجأماعي : 2177 الحدادة 

مكأب 1، القنيطرة
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
 2222 سبأمبر   9 بأاريخ  بالقنيطرة 
وض  القانون ابسا�شي لشركة ذات 

مسؤولية محدودة لأكون خاصياتها 

كالأالي :
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التسمية : ش.م.م.

الهدف : منعش عقاري.

املقر االجأماعي : 2177، الحدادة 

مكأب 1، القنيطرة.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

التسجيل النهائي بالسجل الأجاري.

مديد محمد   : السادة   : الشركاء 

نور  مديد  الحسن،  مديد  الحبيب، 

الدين، مديد عبد الحاكم.

السنة االجأماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

التسيير : عين السادة مديد محمد 

كمسيرين  الحسين  ومديد  الحبيب 

للشركة.

قد تم تسجيل الشركة بالسجل 

الأجاري لدى كأابة ضبط املحكمة 

فاتح  بأاريخ  بالقنيطرة  االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 56371.

126 P

SOCIETE SCORE AUTO

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 222.222.  درهم

مقرها االجأماعي : طريق طنجة، كلم 

5، رقم 1، العصام، القنيطرة

قفل فرع تاب  للشركة
العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 

الغير عادي، تقرر مايلي :

على  باإلجماع  املصادقة 

 SOCIETE لشركة  تاب   فرع  قفل 

SCOREAUTO SARL الكائن ب :

ومحمد  اإلسأقال   شارع  زاوية 

 ،1 رقم  دال   إقامة  الديوري، 

تاريخ من  ابأداء  وذلك   القنيطرة 

5 أبريل 2216.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فاتح  بأاريخ  بالقنيطرة  االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 25 79.

127 P

SOCIETE BOUMYAS
SARL

رأسمالها 122.222 درهم
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها االجأماعي : إقامة النخيل 2 
شارع ابن سينا الخميسات

محضر اسأثنائي
للشركة  عام  محضر  بموجب 
سبأمبر   28 بأاريخ  مصحح اإلمضاء 

2219 تم االتفاق على مايلي :
السيد  فوت   : حصص  تفويت 
حصصه  جمي   محمد  البويرماني 

البالغة 112 حصة كما يلي :
55 حصة قيمة الحصة الواحدة 
 5522 مجموعه  ما  أي  درهم   122

درهم للسيد ميسور حسن.
الحصة  قيمة  حصة   55 وفوت 
درهم أي ما مجموعه   122 الواحدة 

5522 درهم للسيد بنسا�شي محمد.
فوت السيد ياسيني ياسين جمي  
قيمة  حصة   112 البالغة  حصصه 
ما  أي  درهم   122 الواحدة  الحصة 
للسيدة  درهم   11222 مجموعه 

بجطيط نادية.
 33 السيد لحموش محمد  فوت 
 122 الواحدة  الحصة  قيمة  حصة 
درهم   3322 مجموعه  ما  أي  درهم 

للسيدة بجطيط نادية.
محمد  البويرماني  السيد  إقالة 
وتعيين  للشركة  كمسير  منصبه  من 
السيد ميسور حسن مسيرا للشركة 

ملدة غير محددة.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
بأاريخ   1177 بالخميسات تحت رقم 

2 أكأو1ر 2222.
128 P

SOCIETE MY LUNCH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها 122.222 درهم
مقرها االجأماعي : مبنى L338، شقة 
رقم GH 122 ،12، إقامة الغولف، 

القنيطرة
العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 
يوليو   23 بأاريخ  املنعقد  االسأثنائي 
شركة   MY LUNCH لشركة   2222
ذات املسؤولية املحدودة، قرر مايلي :

البضائ   نقل   : نشاط  إضافة 

وابفراد.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالقنيطرة بأاريخ فاتح أكأو1ر 2222 

تحت رقم 79398.

129 P

SOCIETE MY LUNCH
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها 1.222.222 درهم

مقرها االجأماعي : تقسيم بريكا رقم 

4، القنيطرة
رقم السجل الأجاري : 52919

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

جمي   بي   تم   2222 أغسطس   28

السيد أمين حنين لصالح   : حصص 

السيدة جهان سرغيني.

اجأماع  محضر  بحكام  ووفقا 

الذي  االسأثنائية  العامة  الجمعية 

الساعة  على  اليوم  نفس  في  عقد 

العاشرة، تقرر مايلي :

املوافقة على بي  حصص رأسما  

الشركة.

من  حنين  أمين  السيد  اسأقالة 

مهامه كمسير للشركة.

تعيين مسير جديد.

إلى  للشركة  االجأماعي  املقر  نقل 

تقسيم بريكا رقم 4، القنيطرة.
من  الشركة  ما   رأس  زيادة 

122.222 درهم إلى 122.2222 درهم.

للشركة  القانونية  الصفة  تغيير 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة 

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد.
القانون  تعديل  تم  و1موجبه 

ابسا�شي للشركة.

قلم  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

القنيطرة  في  االبأدائية  املحكمة 

بأاريخ فاتح أكأو1ر 2222 تحت رقم 

.79399

130 P

EL HAMMAZ CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 درهم

 ،26/A2 املقر االجأماعي : بقعة

تجزئة الحزام، الطابق ابر�شي، 

القنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

بالقنيطرة، تم وض  القانون ابسا�شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

الأالية :

 EL HAMMAZ CAR  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 ،26/A2 بقعة   : االجأماعي  املقر 

ابر�شي،  الطابق  الحزام،  تجزئة 

القنيطرة. 

السيارات  : كراء  موضوع الشركة 

بدون سائق.

رأسما   حدد   : الشركة  رأسما  

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 

اجأماعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   122 بقيمة 

بكاملها، مكأتبة وموزعة على الشركاء 

كالأالي :

السيد عبد الوهاب الهماز : 1222 

حصة.

املدة : 99 سنة.

عبد  السيد  إلى  أسند   : التسيير 

مغر1ية،  الجنسية  الهماز،  الوهاب 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.G 52512

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 

باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت 

أغسطس   19 بأاريخ   55617 رقم 

.2222

131 P
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MAZAOU
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
املقر االجأماعي : 14 إقامة الهدى  

»أ» بالرقم 18 زنقة عمر ابن 
العاص، القنيطرة، املغرب

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
ومصحح   2222 سبأمبر   21 بأاريخ 
تصحيح  بمصالح  اإلمضاءات 
تم  القنيطرة  ملدينة  اإلمضاءات 
إعداد القانون ابسا�شي لشركة ذات 
باملواصفات  املحدودة  املسؤولية 

الأالية :
.MAZAOU : تسمية الشركة

شركة   : الشكل القانوني للشركة 
ذات املسؤولية املحدودة.

 ،14  : للشركة  االجأماعي  املقر 
إقامة الهدى »أ» بالرقم 18 زنقة عمر 

ابن العاص، القنيطرة.
من  الغرض  االجأماعي  الهدف 
أو  املغرب بشكل مباشر  في  الشركة 
غير مباشر، سواء لنفسها او لغيرها أو 

مساهمة في :
- منعش عقاري.

- مقاو  في أشغا  مخألفة والبناء.
العمليات  جمي   عام  وبشكل 
الصناعية،  املالية،  الأجارية، 
والخدماتية،  الحرفية،  العقارية، 
واملرتبط  الشركة،  لحساب  جميعها 
بشكل مباشر او غير مباشر بالهدف 

االجأماعي  لأطوير الشركة.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة منذ تاريخ الأأسيس.
رأسما   حدد   : الشركة  رأسما  
درهم مقسمة   122.222 الشركة في 
على 1222 حصة من فئة 122 درهم.

السيدة ارشوق خديجة : 82.222 
درهم : 822 حصة اجأماعية.

 22.222  : اومغلر  حسن  السيد 
درهم : 222 حصة اجأماعية.

التسيير : الشركة تسيرها السيدة 
غير  ملدة  وذلك  خديجة  ارشوق 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبأدائية  باملحكمة  القانوني 
ملدينة  الأجاري  السجل  بمصلحة 
 2222 القنيطرة بأاريخ فاتح أكأو1ر 

تحت رقم 27 79.
لإليداع والبيان
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مكأب ابسأاذ أناس البوعناني

موثق

44، شارع محمد ديبوري، مكأب رقم 1

)بجانب مصرف املغرب، القنيطرة)

 LA SOCIETE AVIA TOURS
INTERNATIONAL

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

هبة حصص
بمقأ�شى عقد رسمي حرر بديوان 
املوثق  البوعناني،  أناس  ابسأاذ 
 29 و  يوليو   29 بأاريخ   ، بالقنيطرة 
تم عقد هبة حصص   2219 نوفمبر 
 AVIA TOURS املسماة  الشركة 
رأسما   ذات   INTERNATIONAL
والتي  درهم،   1.222.222 ب  يقدر 
شارع   ،5 مقرها االجأماعي بالر1اط، 
عمر  السيد  وهب  حيث  طرابلس، 
بنكيران،  سهام  السيدة  بنكيران، 
جمي   بنكيران  ومريم  بنكيران  هند 
حصة   5952 حصصهم واملأمثلة في 
 : املسماة  الشركة  في  يمألكونها  التي 
 AVIA TOURS INTERNATIONAL
بنسبة  بنكيران  محمد  للسادة 
عن  أصالة  اجأماعية  حصة   952
القاصرين  أبنائه  عن  ونيابة  نفسه 
حصة   2522 اآلنسة بسمة بنكيران 
بنكيران  غالية  واآلنسة  اجأماعية 
و1موجب  اجأماعية  حصة   2522
هذه الهبة أصبحت حصص الشركة 

في اسم السادة :
 5222  : بنكيران  محمد  السيد 

حصة اجأماعية.
 2522  : بنكيران  بسمة  اآلنسة 

حصة اجأماعية.
 2522  : بنكيران  غالية  اآلنسة 

حصة اجأماعية.

طرف  من  الشركة  تسيير  وتم 

السادة عمر بنكيران ومحمد بنكيران 

كمسيرين للشركة ملدة غير محددة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2222 سبأمبر   16 بأاريخ  بالر1اط 

تحت رقم 3677.
لإلسأخالص والبيان

ابسأاذ أناس البوعناني
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3 SSS AGROPRODUCTION
SARL

إنشاء
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 
القانون  تم وض    ،2222 يوليو   14

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املعطيات  تحت  وذلك  محدودة 

الأالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل   /1

مسؤولية محدودة.

2/ تسمية الشركة : 

3 SSS AGROPRODUCTION 

SARL.

االسأغالالت   : غرض الشركة   /3

الفالحية

ابنشطة الفالحية وتر1ية املوا�شي.

اسأغال  مزرعة.

إنأاج و1ي  املواد الفالحية.

شقة   : للشركة  االجأماعي  املقر 

رقم 3، عمارة ب، إقامة نخيلة شارع 

حسن االو ، تمارة.

ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

99 سنة ابأداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل الأجاري.

بمبلغ  حدد   : الشركة  رأسما  

22.222 درهم مقسم إلى 222 حصة 

مكأتبة  للحصة  درهم   122 بقيمة 

ومحررة وموزعة كالأالي :

السيدة صلو سناء : 68 حصة.

ال�شي صلو امحمد : 66 حصة.

السيد صلو ادريس : 66 حصة.

املجموع : 222 حصة.

وحيد  تسير   : القانوني  التسيير 
صلو  السيدة  طرف  من  للشركة 
الحاملة للبطاقة الوطنية رقم  سناء 
زنقة   1 ب  والقاطنة   AD182133
بكين شقة 22 املحيط الر1اط وذلك 

ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بكأابة  الشركة  لنظام  القانوني 
االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
أكأو1ر   5 يوم  التسجيل  تم  بأمارة 
بالسجل  الشركة  سجلت   2222

الأجاري تحت رقم 132863.
مقأطف قصد اإلشهار
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O2 ENGINEERING
SARL

حل الشركة
العام  الجم   قرار  بمقأ�شى 
بأاريخ  بأمارة،  املنعقد  عادي  الغير 
الشركاء  قرر   ،2222 أغسطس   25

O2 ENGINEERING SARL لشركة
مقرها تجزئة  2 هكأار رقم 66، 
شارع   ،4 رقم  شقة  الثاني،  الطابق 

موالي علي الشريف، تمارة مايلي :
الحل املسبق للشركة.

بوكنوش  سارة  السيدة  تعيين 
كمصفية   SARA BOUGNOUCH
للشركة وتحديد مكان الأصفية بمقر 

الشركة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
املحكمة  لدى  الضبط  بكأابة 
 2222 أكأو1ر   2 بأاريخ  االبأدائية 

تحت رقم 255 .
سجل تجاري رقم 132275.

مقأطف قصد اإلشهار
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ديوان ابسأاذ نور الدين كنون
موثق

235، شارع يعقوب املنصور
إقامة ابنفا ، عمارة 1، الدار البيضاء

أفنس ريزيدونس
ش.ذ.م.م.

تلقاه  رسمي  عقد  بمقأ�شى 
ابسأاذ نور الدين كنون، موثق بالدار 
،2222 يونيو   22 بأاريخ  البيضاء 
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 فوت السيد محمد برادة إلى السيد 

فؤاد برادة 222 حصة اجأماعية من 

درهم للواحدة التي يملكها   122 فئة 

في الشركة املسماة أفنس ريزيدونس 

درهم،   122.222 رأسمالها  ش.ذ.م.م. 

مقرها االجأماعي بالدار البيضاء بزنس 

إقامة رامي زنقة   ،7 سنطر نت وورك 

سبأة الطابق الثاني مكأب رقم 8.

و1مقأ�شى عقد مصحح اإلمضاء 

بالدار البيضاء بأاريخ 2 يوليو 2222.

للشركاء  الجماعي  للقرار  املضمن 

ريزيدونس  أفنس  املسماة  للشركة 

درهم   122.222 رأسمالها  ش.ذ.م.م. 

البيضاء،  بالدار  االجأماعي  مقرها 

إقامة   ،7 وورك  نت  سنطر  بونس 
الثاني  الطابق  سبأة  زنقة  رامي، 

مكأب رقم 8 : لقد تقرر مايلي :

تبعا لأفويت 222 حصة اجأماعية 

التي  للواحدة  درهم   122 فئة  من 

يملكها السيد محمد برادة إلى السيد 

الشركة  في  وافق  الذي  برادة  فؤاد 

ش.ذ.م.م.  ريزيدونس  أفنس  املسماة 

مقرها  درهم   122.222 رأسمالها 

بزنس  البيضاء،  بالدار  االجأماعي 

إقامة رامي زنقة   ،7 سنطر نت وورك 

سبأة الطابق الثاني مكأب رقم 8.

يقر كل من السيد عز الدين برادة 

الأفويت  بقبو   برادة  فؤاد  والسيد 

عليه  والأصديق  واملوافقة  املذكور 

أفنس  املسماة  الشركة  وإخبار 

ومن تم إعفاء  ريزيدونس ش.ذ.م.م. 

جمي  املسؤولين عن تقديم أي إخبار 

للشركة املذكورة.

االجأماعي  الرأسما   تقسيم 

كالأالي :

 322  : برادة  الدين  عز  السيد 

حصة.

السيد فؤاد برادة : 522 حصة.

السيد محمد كودرار : 222 حصة.

املجموع : 1222 حصة.

من   7 و   6  : رقم  البندين  تغيير 

القانون ابسا�شي للشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
 2222 سبأمبر   4 بأاريخ  البيضاء 
744878 وكذا التسجيل   : تحت رقم 
بالسجل الترتيبي تحت رقم :  1928.

من أجل امللخص واإلشارة
ابسأاذ نور الدين كنون

موثق
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CHOUKTEX
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها 12.222 درهم

مجموعة الأقدم املجموعة السكنية 
2-17 الطابق الثاني، الدار البيضاء

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

 3 بأاريخ  عرفي  عقد  بموجب 
سبأمبر 2222 تم تأسيس شركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تأميز بالخصائص الأالية :
 : القانونية  التسمية 

.CHOUKTEX
الغرض   : االجأماعي  الغرض 
االجأماعي للشركة سواء في املغرب أو 

في الخارج :
صناعة املالبس الجاهزة )توظيف 

مااليزيد عن عشرة أشخاص).
العمليات  جمي   عامة  و1صفة 
املنقولة  املالية  الصناعية  الأجارية 
والعقارية املأصلة بصفة مباشرة أو 
غير مباشرة أو القادرة على املساهمة 

في تطوير الشركة.
املقر االجأماعي : مجموعة الأقدم 
الطابق   17-2 السكنية  املجموعة 

الثاني الدار البيضاء.
سنة ابأداء   99  : املدة القانونية 

من يوم الأأسيس النهائي للشركة.
الرأسما  : حدد في 12.222 درهم 
وهو مقسم إلى 122 حصة اجأماعية 
من فئة 122 درهم للحصة الواحدة، 
كلها اكأأبت وحررت بأكملها وتخص :

مغربي  شكري،  ماهر  السيد 
ديسمبر   26 في  مزداد  الجنسية، 
1974، القاطن بإقامة مدينتي عمارة 

البيضاء،  الدار   ،1 شقة  رقم  2   5
 : رقم  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.BH156262
تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

محدودة من طرف : 
مغربي  شكري،  ماهر  السيد 
ديسمبر   26 في  مزداد  الجنسية، 
1974، القاطن بإقامة مدينتي عمارة 
البيضاء  الدار   ،1 شقة  رقم  2   5
 : رقم  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.BH156262
منفرد  بأوقي   الشركة  تسير 

للمسير.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   2222 أكأو1ر   5 البيضاء 

.7 8 25
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KCOM
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها 122.222 درهم

مجموعة الأقدم املجموعة السكنية 
2-17 الطابق الثاني الدار البيضاء
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
 14 بأاريخ  عرفي  عقد  بموجب 
سبأمبر 2222 تم تأسيس شركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

التي تأميز بالخصائص الأالية :
.KCOM : التسمية القانونية

الغرض   : االجأماعي  الغرض 
املغرب في  للشركة سواء   االجأماعي 

 او في الخارج :
املنأجات  وعرض  و1ي   شراء 
املعدنية وجمي  مواد البناء والتشييد 
ابدوات،  ابجهزة،  )الخشب، 
البناء،  آالت  الصناعية،  اإلمدادات 

منأجات الخأم، إلخ.)
العمليات  جمي   عامة  و1صفة 
املنقولة  املالية  الصناعية  الأجارية 
والعقارية املأصلة بصفة مباشرة أو 
غير مباشرة أو القادرة على املساهمة 

في تطوير الشركة.

املقر االجأماعي : مجموعة الأقدم 

الطابق   2-17 السكنية  املجموعة 

الثاني الدار البيضاء.

سنة ابأداء   99  : املدة القانونية 

من يوم الأأسيس النهائي للشركة.

 122.222 في  حدد   : الرأسما  

حصة   1222 إلى  مقسم  وهو  درهم 

اجأماعية من فئة 122 درهم للحصة 

الواحدة كلها اكأأبت وحررت بأكملها 

وتخص :

مغربي  خرشوف،  دريس  السيد 

الجنسية، مزداد في 27 ديسمبر 1969 

 2 القاطن بإقامة الجوهرة النواصر 

عمارة 1 الشقة رقم 8 النواصر الدار 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  البيضاء 
UA16228 : رقم

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

محدودة من طرف :

مغربي  خرشوف  دريس  السيد 

الجنسية مزداد في 27 ديسمبر 1969 

 2 القاطن بإقامة الجوهرة النواصر 

عمارة 1 الشقة رقم 8 النواصر الدار 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  البيضاء 
.UA16228 : رقم

منفرد  بأوقي   الشركة  تسير 

للمسير.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

 2222 أكأو1ر  فاتح  بأاريخ  البيضاء 

تحت رقم 8267 7.

138 P

ECOLOSYS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها 12.222 درهم

مجموعة الأقدم املجموعة السكنية 

2-17 الطابق الثاني الدار البيضاء

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بأاريخ عرفي  عقد   بموجب 

14 سبأمبر 2222 تم تأسيس شركة 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد التي تأميز بالخصائص الأالية :
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.ECOLOSYS : التسمية القانونية

الغرض   : االجأماعي  الغرض 

االجأماعي للشركة سواء في املغرب او 

في الخارج :

التركيبات الكهر1ائية.

والالسلكية  السلكية  االتصاالت 

والهاتف وابسالك.

تشييد املباني والصرح العام.

العمليات  جمي   عامة  و1صفة 

الصناعية املالية املنقولة  الأجارية  

والعقارية املأصلة بصفة مباشرة أو 

غير مباشرة أو القادرة على املساهمة 

في تطوير الشركة.

املقر االجأماعي : مجموعة الأقدم 

الطابق   2-17 السكنية  املجموعة 

الثاني الدار البيضاء.

سنة ابأداء   99  : املدة القانونية 

من يوم الأأسيس النهائي للشركة.

الرأسما  : حدد في 12.222 درهم 

وهو مقسم إلى 122 حصة اجأماعية 

من فئة 122 درهم للحصة الواحدة 

كلها اكأأبت وحررت بأكملها وتخص :

مغربي  الحدجي،  عديل  السيد 

الجنسية، مزداد في فاتح يناير 1981 

بنسليمان  حي   1 زنقة   9 القاطن 

ظهر الخميس فاس الحامل لبطاقة 

.C417379 : الأعريف رقم

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

محدودة من طرف :

مغربي  الحدجي  عديل  السيد 

 1981 الجنسية مزداد في فاتح يناير 

القاطن 9 زنقة 1 حي بنسليمان ظهر 

لبطاقة  الحامل  فاس  الخميس، 

.C417379 : الأعريف رقم

منفرد  بأوقي   الشركة  تسير 

للمسير.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بأاريخ 5 أكأو1ر 2222 تحت 

رقم  2 8 7.
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STE PARAMEDIC MAJED
SARL AU

الرأسما  : 122.222 درهم
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
بمقأ�شى عقد عرفي بسال بأاريخ 
22 سبأمبر 2222، تم وض  القانون 
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة ذات الخصائص الأالية :
 : االجأماعية  التسمية 

.PARAMEDIC MAJED
بائ    : االجأماعي  الهدف 

مسأحضرات الأجميل بالأقسيط.
املقر االجأماعي : رقم 1238 قطاع 

3 زردا  الغر1ية بوقناد  سال.
املدة االجأماعية : 99 سنة ابأداء 

من تاريخ تأسيسها.
حدد   : االجأماعي  الرأسما  
 122.222 مبلغ  في  الشركة  رأسما  
درهم موزع على 1222 حصة من فئة 
122 درهم للحصة ووزعت كما يلي :

 : : سالمة فاطمة الزهراء  السيدة 
1222 حصة.

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

التسيير : تم تعيين السيدة سالمة 
وحيدة  كمسيرة  الزهراء  فاطمة 
للشركة وموقعة على الوثائق البنكية.
تم إيداع السجل الأجاري بمكأب 
بسال  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
بأاريخ فاتح أكأو1ر 2222 تحت رقم 

.32215
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 STE TRANSPORT
HAMILEDDINE

SARL
على إثر قرار الجم  العام املنعقد 
 STE لشركة   2222 سبأمبر   2 يوم 
 TRANSPORT HAMILEDDINE
املسؤولية  ذات  شركة   SARL
درهم   122.222 رأسمالها  املحدودة 
ومقرها االجأماعي رقم 15 عمارة 5 
شارع دا  إقامة البسأان حي الرحمة 

سال تقرر مايلي :

بي  الحصص : لقد تم بي  جمي  

 522( ياسين  البرج  السيد  حصص 

حصة) للسيد حامل الدين محمد.

الدين  حامل   : الحصص  تغيير 

محمد 522 حصة.

تغيير الشكل القانوني الشركة من 

.SARL AU إلى SARL

اسأقالة السيد البرج ياسين من 

على  وكموق   مسير  مهامه كمساعد 

السيد  تعيين  وتم  البنكية  الوثائق 

وحيد  كمسير  محمد  الدين  حامل 

البنكية  الوثائق  وكموق  وحيد على 

ملدة غير محدودة.

تأسيس قانون جديد للشركة.

تم إيداع السجل الأجاري بمكأب 

بالر1اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

بأاريخ فاتح أكأو1ر 2222 تحت رقم 

.35285
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HMK PRIVE
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITE

تأسيس شركة
مؤرخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 

تأسيس  تقرر   2222 سبأمبر   2 

ذات  شركة   HMK PRIVE شركة 

مسؤولية محدودة خصائصها كالأالي 

والتي تحمل الخصائص الأالية :

الهدف االجأماعي : لغات وأنشطة 

خارج املدرسة اسأيراد وتصدير.
رأسما  الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.
عزوزي  السيد   : الأالي  الشكل 

عماد : 522 حصة.

السيد مادب ياسين : 522 حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي أي من تاريخ وض  

السجل الأجاري.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

ابولى تبأدئ من تاريح التسجيل.

املقر االجأماعي : رقم 117 مكرر 

زنقة فرحات حشاد قبيبات الر1اط.

عماد  عزوزي  السيد   : املسيران 

والسيد مادب ياسين.

 : الأجاري  السجل  الأقييد  رقم 

.1 6 28
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STE SDN

SARL

 HAY DOHA 2 N° 21 SIDI ALLAL

BAHRAOUI

العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 

الغير عادي بأاريخ 18 سبأمبر 2222 

تم إقرار مايلي :

من  اجأماعية  حصة   522 بي  

دندوجي  القادر  عبد  السيد  طرف 

إلى السيد عبد هللا دندوجي وتعيين 

السيد عبد هللا دندوجي مسيرا وحيدا 

لشركة سدن.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ بالخميسات   االبأدائية 

22 سبأمبر 2222 تحت رقم 1159.
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STE BRTEL

SARL AU

 SECTEUR 9 N 1 56 HAY

SALAM SALE

العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 

بأاريخ 2 سبأمبر 2222  الغير عادي 

لشركة بغأيل :

بغأيل  لشركة  املسبق  الحل  تم 

اعميمي  رجاء  السيدة  وتعيين 

كمصفية للشركة بمقرها االجأماعي 

قطاع 9 رقم 1456 حي السالم سال.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

سبأمبر  بأاريخ  2  بسال  االبأدائية 

2222 تحت رقم 35263.
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 MAYRA CONSEIL
FORMATION

SARL
رأسمالها الأجاري 12.222 درهم
املقر االجأماعي : شارع الحسن 

الثاني، إقامة ياسمينة عمارة B شقة 
45 تمارة

السجل الأجاري بأمارة تحت رقم : 
123 53

للشريك  محضر  بمقأ�شى 
 MAYRA CONSEIL الوحيد لشركة 
ذات  شركة   FORMATION
بأاريخ املنعقد  املحدودة   املسؤولية 

8 سبأمبر 2222 تقرر مايلي :
- املصادقة على الحساب النهائي 

للأصفية.
املصف  إلى  اإلبراء  وصل  منح 

السيد مصطفى بنطاهر.
بصفة  وإغالقها  الشركة  تصفية 

نهائية.
هذه  لكل  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية  املحكمة  لدى  الوثائق 
 2222 أكأو1ر  فاتح  بأاريخ  بأمارة 

تحت رقم   2 .
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EXTRA TRAV ZAHER
بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بسال 
تأسيس   2222 أغسطس   26 بأاريخ 

شركة ذات الخصائص الأالية :
 EXTRA TRAV شركة   : التسمية 

.ZAHER
شركة   : القانونية  الصفة 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودية 

الوحيد.
اآلالت  كراء   : االجأماعي  الهدف 

واملعدات الصناعية.
مقاو  في ابشغا  املأنوعة للبناء.
رأس  حدد   : للشركة  الرأسما  
درهم   122.222 في  الشركة  ما  
بقيمة 1222 سهم من فئة 122 درهم 
للسهم في ملك السيدة الزاهر صوفيا.
شارع فا    ،48  : املقر االجأماعي 

ولد عمير أكدا  الر1اط.

الزاهر  السيدة  عين   : التسيير 

غير  ملدة  الشركة  مسيرة  صوفيا 

محدودة.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

التسجيل في السجل الأجاري إال إذا 

حصل فسخ أو امأداد.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

التسجيل  تاريخ  من  تبأدئ  ابولى 

 31 في  وتنأهي  الأجاري  السجل  في 

ديسمبر 2222.

تم اإليداع القانوني للشركة تحت 
رقم 192  بأاريخ فاتح أكأو1ر 2222 

السجل  في  الشركة  تسجيل  وتم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 

بالر1اط تحت رقم 146331 من نفس 

اليوم.
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IBT TRANS
ش.م.م.ش.و.

بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بسال 

15 سبأمبر 2222 تم تأسيس  بأاريخ 

شركة ذات الخصائص الأالية :

.IBT TRANSالتسمية : شركة

شركة   : القانونية  الصفة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودية 

الوحيد.

الهدف االجأماعي : مقاو  في نقل 

البضائ .

كراء اآلالت واملعدات الصناعية.

رأس  حدد   : للشركة  الرأسما  

درهم   122.222 في  الشركة  ما  

 122 فئة  من  سهم   1222 بقيمة 

درهم للسهم في ملك السيد بنطاس 

ابراهيم.

عمارة   25 شقة   : املقر االجأماعي 

س تجزئة البساتين إقامة باب سال 

العيايدة سال.

ابراهيم  بنطاس  عين   : التسيير 

مسير الشركة ملدة غير محدودة.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

التسجيل في السجل الأجاري إال إذا 

حصل فسخ أو امأداد.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 
التسجيل  تاريخ  من  تبأدئ  ابولى 
 31 في  وتنأهي  الأجاري  السجل  في 

ديسمبر 2222.
تم اإليداع القانوني للشركة تحت 
 2222 بأاريخ فاتح أكأو1ر   382 رقم 
السجل  في  الشركة  تسجيل  وتم 
االبأدائية  املحكمة  لدى  الأجاري 
نفس  من   31227 رقم  تحت  بسال 

اليوم.
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RBRW CONCEPT & DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة
تعديل القانون الداخلي لشركة

محرر  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم   2222 يوليو   16 بأاريخ  بالر1اط 
تعديل القانون الداخلي لشركة ذات 
الخاصيات  ذات  مسؤولية محدودة 

الأالية :
الجم   صادق   : ابسهم  تحويل 

العام على تحويل ابسهم الأالية :
جاكوب  سيتزي  رو1ين  السيد 
سهم بقيمة   522 وايجن هولد يبي  
درهم للسيدة غيأة بن   122 اسمية 

جلون.
العام  الجم   قرر   : املقر  نقل 
الشركاء نقل املقر الرئي�شي الكائن في 
32 شارع سبو، الشقة رقم 2 أكدا ، 
الر1اط إلى العنوان الجديد : شارع 22 
الطابق ابر�شي، شارع   ،1 مكرر رقم 

موالي علي الشريف حسان الر1اط.
سأقوم   : الشركة  غرض  تغيير 
الشركة اآلن بتنفيذ ابنشطة الأالية :
)الف�شي  املجوهرات  مصن  

والذهبي)
تاجر مجوهرات.

تصدير واسأيراد املجوهرات
مفهوم وتصميم الكائن واملساحة.
وتصدير  و1ي   واسأيراد  شراء 
املواد الالزمة لأنفيذ أعما  الأصميم 

املذكورة أعاله.
رو1ين  السيد  املدير  اسأقالة 

سيتزي جاكوب وايجن هولد.

عادي  الغير  العام  الجم   تقرر 
اسأقالة املدير السيد رو1ين سيتزي 
سلطأه  من  هولد  وايجن   جاكوب 

اإلدارية.
بن  غيثة  السيدة  املديرة  تعيين 
جلون تقرر الجم  العام غير العادي 
الحاملة  جلون  بن  غيثة  تعيين 
 AA15555 رقم  الوطنية  للبطاقة 

مديرة الشركة لفترة غير محددة.
مسؤولية  ذات  شركة  تحو  
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  محدودة 

محدودة بشريك وحيد.
تعديالت على املواد 2 و 3 و 4 و 6 

و 7 و 15 من النظام ابسا�شي.
قوانين محدثة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 
قلم املحكمة الأجارية بالر1اط بأاريخ 

فاتح أكأو1ر 2222 برقم 127279.
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ميكرو فوياج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 
بأاريخ 22 يناير 2222 تقرر مايلي :

تم تفويت 1522 حصة من السيد 
العيادي عبد الغاني إلى السيدة مريم 

كوكبي.
تم تفويت 1522 حصة من السيد 
العيادي عبد الغاني إلى السيدة لبنى 

بونكيت.
لشركة  االجأماعي  املقر  تغيير  تم 
مطاع  اوالد   7 من  فوياج  ميكرو 
سكأور 3 الطابق الثاني تمارة إلى املقر 
الكائن عمارة 782 الطابق الثاني رقم 
الشق  القدس منظرنا عين  شارع   3

الدار البيضاء.
تم اسأقالة السيد العيادي عبد 
للشركة  املسيران  وأصبح  الغاني 
لبنى  والسيدة  كوكبي  مريم  السيدة 

بونكيت.
تم تغيير البند 4 و 6 و 7 و 17 من 

القانون ابسا�شي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بأاريخ 2 أكأو1ر 2222 تحت 

رقم 87 22.
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مكأب املحاسبة إيهاب استشارة ش.ذ.م.م.

رأسما  الشركة : 122.222 درهم

مقرها االجأماعي : شارع الحسن الثاني، عمارة 

البنك املغربي للأجارة الخارجية مكأب رقم 9 

الناضور

س.ت. : 5415

 MARSA DEVELOPPEMENT

SARL

رأسما  الشركة : 2.222  درهم

مقر ها االجأماعي : شارع الحسن 

الثاني، عمارة البنك املغربي للأجارة 

الخارجية مكأب رقم 9 الناضور

س.ت : 16263

العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 

سبأمبر   7 في  املنعقد  عادي  الغير 

 MARSA قرر مساهمو شركة  2222

DEVELOPPEMENT SARL مايلي :

املوافقة على بي  جمي  الحصص 

االجأماعية اململوكة للسيد الغزيوي 

وليد 1222 حصة إلى السيد الغزيوي 

رفيق بقيمة 12.222 درهم.

املوافقة على بي  جمي  الحصص 

االجأماعية اململوكة للسيد الغزيوي 

السيد  إلى  حصة   1222 عثمان 

الغزيوي فؤاد بقيمة 12.222 درهم.

نقدا  الشركة  رأسما   في  الزيادة 

من 2.222  درهم إلى 122.222 درهم 

درهم   62.222 قدرها  بزيادة  وذلك 

قيمة  جديدة  حصة   6.222 بخلق 

محررة  كلها  دراهم   12 واحدة  كل 

الشريكين  بين  بالتساوي  وموزعة 

الغزيوي رفيق والغزيوي فؤاد.

أسا�شي  لقانون  الشركة  اعأماد 

جديد مطابق للشركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2222 أكأو1ر   5 بأاريخ  بالناضور 

تحت رقم 3266.

150 P

مكأب املحاسبة إيهاب استشارة ش.ذ.م.م.

رأسما  الشركة : 122.222 درهم

مقرها االجأماعي : شارع الحسن الثاني، عمارة 

البنك املغربي للأجارة الخارجية مكأب رقم 9 

الناضور

س.ت. : 5415

 SAPPHIRE ASCENSEUR

SARL
رأسما  الشركة : 52.222 درهم

مقر ها االجأماعي : 641، شارع 

الحسن االو  الناضور

س.ت : 18153

الجم   محضر  بمقأ�شى 

في املنعقد  عادي  الغير   العام 

مساهمو  قرر   2222 سبأمبر   29  

 SAPPHIRE ASCENSEUR شركة 

SARL مايلي :

املوافقة على بي  جمي  الحصص 

اشبوح  للسيد  اململوكة  االجأماعية 

حميد 2522 حصة إلى السيد البريج 

حيث  درهم   25.222 بقيمة  أنس 

املالك  أنس  البريج  السيد  أصبح 

املكونة  الحصص  لكل  الوحيد 

 SAPPHIRE ASCENSEUR لرأسما  

. SARL

أسا�شي  لقانون  الشركة  اعأماد 

جديد مطابق للشركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2222 أكأو1ر   2 بأاريخ  بالناضور 

تحت رقم  325.
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AYDAM PRIVE
SARL ش.م.م

تأسيس شركة
املؤرخ  العرفي  العقد  بمقأ�شى 

8 يوليو 2222 قد تم تأسيس  بأاريخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

التي تحمل الخصائص الأالية :

 AYDAM PRIVE  : التسمية 

.SARL

الصفة القانونية : شركة محدودة 

املسؤولية.

االستشارات    : الهدف االجأماعي 

اإلدارية والأوجيه.

رأسما  الشركة : 12.222 درهم.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ابولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

زنقة واد زيز   4  : املقر االجأماعي 

أكدا    7 رقم  شقة  الثالث  الطابق 

الر1اط.

التسيير : السيدة البابي رشيدة.

قد تم اإليداع القانوني بالسجل 

الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 

 2222 أكأو1ر  فاتح  بأاريخ  بالر1اط 

تحت رقم 6325 1.
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GTP INTERNATIONAL

SARL

العام الجم   محضر   بمقأ�شى 

GTP INTERNATIONAL االسأثنائي لشركة 

SARL املنعقد بالر1اط يوم الخميس 

في  واملسجل   2222 أغسطس   4

الر1اط بأاريخ 13 أغسطس 2222 تم 

االتفاق بين الشركاء على ما يلي :

للشركة  االجأماعي  املقر  تغيير 

من 23 شارع الجزائر شقة 1 حسان 

زنقة   5 شقة   2 عمارة  إلى  الر1اط 

قابس الر1اط.

القانون  تحيين  تم  الأغيير  بهذا 

ابسا�شي للشركة بأغيير املادة 4 منه.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني بالسجل الأجاري باملحكمة 

الأجارية بالر1اط تحت رقم 9 1272 

بأاريخ 23 سبأمبر 2222.
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 C.B BATIMENT

CONSTRUCTION
AU CAPITAL DE 122.222 DH

 RUE 2  N° 18 HAY ABI REGREG

RABAT

RC : 137969

SARL

الغير  العام  الجم   بمقأ�شى 

 C.B الشركة  شركاء  قرر  العادي 

 BATIMENT CONSTRUCTION

بأاريخ 7 سبأمبر 2222 ما يلي :

حصة   522 بي   على  املوافقة 

 C.B BATIMENT الشركة  في 

CONSTRUCTION من طرف السيد 

يوسف  السيد  إلى  غر1ا   حميد 

برهيش و1ذلك يصبح السيد يوسف 

الحصص  لجمي   مالك  برهيش 

والشركة بشريك وحيد.

اسأقالة السيد حميد غر1ا  من 

تسيير الشركة وتعيين السيد يوسف 

ملدة  للشركة  وحيد  كمسير  برهيش 

غير محدودة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالر1اط بأاريخ 6 أكأو1ر 2222 تحت 
رقم 127382.

154 P

 GROUPE SCOLAIRE

MANABIE AL ATLAS PRIVE
ش.م.م ش.و

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 522.222 درهم

املقر الرئي�شي : قطعة 75 تجزئة 

مهدي طريق ايموزار فاس

السجل الأجاري رقم 37389

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ بفاس بأاريخ 2 أكأو1ر 2222 

قرر الشريك الوحيد لشركة مجموعة 

ذات  الحرة  ابطلس  مناب   مدارس 

وحيد لشريك  املحدودة   املسؤولية 

ما يلي :
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حسين  السهلي  السيد  فصل 
منصبه  من   286 ج  ز  رقم  ب.ت.و 

كمسير وحيد للشركة.
أسندت مهمة التسيير إلى السيد 
 السهلي املخأار ب.ت.و رقم ز ج 3 222
السهلي  السيد  املساعد  واملسير 
 65987 ج  ز  رقم  ب.ت.و  رضوان 
الشركة لصالح  الأوقيعات   يأم 
املخأار السهلي  السيد  إلى   إما 

أو السيد السهلي رضوان.
ابسا�شي  القانون  تعديل فصو  

للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
 القانوني لدى كأابة الضبط باملحكمة
الأجارية بفاس بأاريخ 6 أكأو1ر 2222 

تحت رقم 2533.
 37389  : الأجاري  السجل  رقم 

فاس.
للبيان واإلشارة

155 P

ديوان ابسأاذ رياض سباطة

موثق ببرشيد

26 شارع الحرية الأيسير ا برشيد

شركة مدرسة املذاهب 
الخصوصية

ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد
الرأسما  االجأماعي : 7.622.222 

درهم
املقر االجأماعي : تجزئة بورحا  زنقة 

واد الحيمر عمارة 69 برشيد
السجل الأجاري : 12253

الأعريف الضريبي : 18755355
تفويت بأاريخ 11 أغسطس 2222 
حصة اجأماعية من طرف   76222
السيد عبد هللا الحيمر لفائدة السيد 
عبد  والسيد  الرحماني  الغني  عبد 

املغيث الوزاني.
الأغييرات :

املذاهب  مدرسة   : التسمية 
محدودة  شركة  الخصوصية 

املسؤولية.
درهم   7.622.222  : الرأسما  
فئة  من  حصة   76.222 إلى  مقسم 
السيد  اسم  في  للحصة  درهم   122
عبد  والسيد  الرحماني  الغني  عبد 
املغيث الوزاني مقسم حسب الشكل 

الأالي :

حصة للسيد عبد الغني   533 2

الرحماني.

22862 حصة للسيد عبد املغيث 

الوزاني.

عبد  السيد  طرف  من  التسيير 

الغني الرحماني والسيد عبد املغيث 

و1أوقي   مسيرين  بصفتهم  الوزاني 

مشترك.

بمكأب  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبأدائية لبرشيد 

رقم  تحت   2222 سبأمبر   8 بأاريخ 

.1196
قصد النشر والبيان

ابسأاذ رياض سباطة

156 P

املستشار

37 زنقة جبل تازكا رقم 1 أكدا  الر1اط

الهاتف : 25.37.77.52.71

almoustachar1@gmail. : البريد االلكتروني

com

كلوبال شارتريد اكسبير

ش.ذ.م.م

تفويت حصص اجأماعية
على إثر جم  عام اسأثنائي بأاريخ 

ذات  للشركة   2222 أغسطس   7

املسؤولية املحدودة املسماة »كلو1ا  

شارتريد اكسبير» رأسمالها 122.222 

درهم ومقرها االجأماعي كائن بالر1اط 

عمارة رقم 259 شقة رقم 7 حي الفأح 

تمت املصادقة على ما يلي :

أحمد  السيد  طرف  من  تفويت 

التي  اجأماعية  حصة   522 لـ  جال  

زكرياء  السيد  شريكه  إلى  يملكها 

الدراز.

اعأماد قانون أسا�شي جديد.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

الأجارية بالر1اط تحت رقم 127391 

بأاريخ 6 أكأو1ر 2222.
املسير

157 P

 TECHNIARCHI شركة

SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 درهم

 املقر االجأماعي : رقم 32 شقة

رقم 8 شارع موالي احمد لوكيلي 

حسان الر1اط

تأسيس

 8 بأاريخ  عرفي  عقد  بموجب 

املصادقة  تمت   2222 أغسطس 

ذات  لشركة  ابسا�شي  القانون  على 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات الخصائص الأالية :

TECHNIARCHI : التسمية الأجارية 

.SERVICES

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

اإلدارية  االستشارات   : الهدف 

)مساعد العميل).

البناء أو ابشغا  املخألفة.

العمليات  جمي   عامة  بصفة 

املرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

بنشاط الشركة.

شقة   32 رقم   : االجأماعي  املقر 

لوكيلي  احمد  موالي  شارع   8 رقم 

حسان الر1اط.

درهم   122.222  : املا   رأس 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.

املدة : 99 سنة بعد الأأسيس.

عرنوس  خليل  السيد   : التسيير 

ملدة غير محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

أكأو1ر   5 بأاريخ  بالر1اط  الأجارية 

2222 تحت رقم س ت 146389.

158 P

 N&L BEAUTY AND شركة

SPA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجأماعي : زنقة واد أم الر1ي  

شقة رقم 6 أكدا  الر1اط

تعديالت في القانون ابسا�شي
الوحيد  الشريك  قرار  بموجب   

للشركة   2222 سبأمبر   28 بأاريخ 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

 N&L BEAUTY AND وحيد املسماة

درهم   122.222  : رأسمالها   SPA

ومقرها : بالر1اط زنقة واد أم الر1ي  

شقة رقم 6 أكدا  تقرر ما يلي :

االجأماعية  الحصص  بي  جمي  

التي كانت في حوزة السيدة السعيدي 

جهاد لفائدة السيدة سوغان فاطمة 

الزهراء : 1222 حصة  بقيمة 122 

درهم للحصة الواحدة.

اسأقالة السيدة السعيدي جهاد 

من مهمتها كمسيرة للشركة م  تبرئة 

ذمتها طيلة مدة التسيير.

فاطمة  سوغان  السيدة  تعيين 

الزهراء كمسيرة وحيدة للشركة ملدة 

غير محدودة.

تعديل القانون ابسا�شي للشركة.

وبهذا ستأغير الفصو  6 و 7 و 14 

من القانون ابسا�شي للشركة   15 و 

على أساس هذا الأقسيم الجديد.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

أكأو1ر   5 بأاريخ  بالر1اط  الأجارية 

2222 تحت رقم 127358.

159 P

PARAPHARMACIE RABAB
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 

تأسيس شركة  تم   2222 يونيو   22

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات الأالية :
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 PARAPHARMACIE  : التسمية 

.RABAB

 : االجأماعي  الهدف 

.PARAPHARMACIE

املقر االجأماعي : حي الفرح الشرقي 

زنقة الجديدة رقم 64 تيفلت.

الرأسما  : حدد رأسما  الشركة 

في 122.222 درهم.

السيدة  عينت   : الشركة  تسيير 

هناء الصيد مسيرة للشركة م  جمي  

الصالحيات.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبأدائية بتيفلت 

تحت السجل الأجاري رقم 511.
للنسخ والبيان

الوكيل

160 P

2E KM TRAVO

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 

تأسيس  تم   2222 مارس   17

لها  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

املواصفات الأالية :

.2E KM TRAVO : التسمية

ابشغا    : االجأماعي  الهدف 

املخألفة أو البناء.

حي   818 رقم   : االجأماعي  املقر 

الجديد وملاس الخميسات.

الرأسما  : حدد رأسما  الشركة 

في 122.222 درهم.

تسيير الشركة : عين السيد خالد 

جمي   م   للشركة  مسير  الزروالي 

الصالحيات.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

الأجاري  السجل  تحت  بالخميسات 

عدد 29211.
للنسخ والبيان

الوكيل

161 P

فديماتيك
شركة ذات مسؤولية محدودة

AGRI SERAMA
SARL

RC 16771 INEZGANE
تحويل املقر الرئي�شي

العام  الجم   مداولة  بمقأ�شى 
 2222 يونيو   22 بأاريخ  االسأثنائي 

اتخذ الشركاء القرارات الأالية :
تحويل املقر االجأماعي من الطابق 
الثالث رقم 351 شارع الحسن الثاني 
دوار امهايش جماعة   : ايت ملو  إلى 
وادي الصفاء بيوكرى عمالة اشأوكة 
584 ايت ملو   ايت باها ص ب رقم 

.86152
وإغالق  افأأاح  مواعد  تعديل 

السنة املالية على النحو الأالي :
من فاتح يوليو من كل سنة إلى 32 

يونيو من السنة املوالية.
تعديل القانون ابسا�شي الجديد 

وفقا للقرارات املأخدة أعاله.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكأو1ر   2 بأاريخ  بانزكان  االبأدائية 

2222 تحت رقم 1672.
مقأطف من أجل النشر

162 P

STE MOD ORAL
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

حرر  عرفي  عقد  بمقأ�شى   : أوال 
تم   2222 يوليو   12 بأاريخ  بالر1اط 
ذات  لشركة  ابسا�شي  النظام  وض  
املميزات  ذات  املحدودة  املسؤولية 

املبينة فيما يلي :
.STE MOD ORAL : التسمية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

أشغا    : هي  الشركة  من  الغاية 
مخألفة وأعما  البناء.

 املقر : 46 شارع عقبة الشقة رقم 2
أكدا  الر1اط.

سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 
اعأبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.

 122.222  : الجماعي  املا   رأس 

درهم مقسمة لـ 1222 حصة من فئة 

122 درهم للواحدة واملوزعة كما يلي :

 ATLIV INVEST SARL : شركة 

85.222 درهم - 852 حصة.

سلمي  بلحاج  محمد  السيد 

15.222 درهم - 152 حصة.

تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 

الطهرة  وحمو  امغار  رشيد  السادة 

شفيق ومحمد بلحاج سلمي بصفتهما 

مسيرين للشركة ملدة غير محددة.

فاتح  بين  ما   : الجماعية  السنة 

يناير إلى مأم ديسمبر من كل سنة.

القانوني  اإليداع  تم  لقد   : ثانيا 

سجل  بالر1اط  الأجارية  باملحكمة 

بأاريخ  126829 رقم  تحت   تجاري 

 16 سبأمبر 2222.

163 P

UP-DEVELOP
ش.ذ.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 122.222 درهم

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

الر1اط

السجل الأجاري رقم 146487 

الر1اط

تأسيس
بأاريخ حرر  عرفي  لعقد   تبعا 

تم تأسيس شركة   2222 سبأمبر   9

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد مواصفاتها كالأالي :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

UP-  : االجأماعية  التسمية 

.DEVELOP

بي  الخدمات   : الهدف االجأماعي 

والبريد  االنترنيت  عبر  والتسويق 

االلكتروني.

: عمارة 32 شقة  املقر االجأماعي 

8 زنقة موالي احمد لوكيلي حسان 

الر1اط.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

في  تسجيلها  تاريخ  من  تبأدئ  سنة 

السجل الأجاري.

 122.222  : االجأماعي  الرأسما  

درهم.

زكرياء  السيد   : الرأسما   توزي  

بإيداع  قام  وحيد  شريك  بيروتي 

تقدمة نقدية بقيمة 122.222 درهم.

زكرياء  السيد   : الوحيد  الشريك 

مزداد  الجنسية،  مغربي  بيروتي، 

بدخيسة بمكناس بأاريخ فاتح يناير 

قاطن بشارع محمد الخامس   1987
رقم 151 الطابق 5 الشقة 25 طنجة 

للأعريف  الوطنية  للبطاقة  حامل 
.K 28861 رقم

بيروتي،  زكرياء  السيد   : التسيير 

بدخيسة  مزداد  الجنسية،  مغربي 

 1987 يناير  فاتح  بأاريخ  بمكناس 

رقم  الخامس  محمد  بشارع  قاطن 

طنجة   25 الشقة   5 الطابق   151

للأعريف  الوطنية  للبطاقة  حامل 
عين كمسير للشركة   K 28861 رقم

ملدة غير محدودة.

تسجيل  تم   : القانوني  اإليداع 

بالر1اط  الأجاري  بالسجل  الشركة 

أكأو1ر   6 بأاريخ   146487 تحت رقم 

.2222
من أجل النشر واالشهار

التسيير

164 P

PREVENCIAS
SARL

وعنوان مقرها االجأماعي :  223 بئر 

الرامي جنوب القنيطرة
رقم الأقييد في السجل الأجري 

 8213

بي  الحصص

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

بي   تم   2222 يوليو   28 في  املؤرخ 

حصص الشركة :

تفويت 522 حصة من أجل 1222 

فاطمة  السيدة  تمألكها  التي  حصة 

بموجب الشركة  برأسما   املشوكر 
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الواق   بحكم  العادية  الضمانات   
والقانون للسيدة نادية انجارن )522 

حصة) وحصص الشركة كالأالي :
فاطمة املشوكر : 522 حصة.

نادية انجارن : 522 حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالقنيطرة بأاريخ 3 سبأمبر 

2222 تحت رقم 78983.
165 P

AJ SYS INFO
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

تم تأسيس شركة تحمل الصفات 
أغسطس   4 بأاريخ  بالر1اط  الأالية 

: 2222
 AJ SYS INFO اللقب االجأماعي : 

.SARL
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
لها  الشركة   : االجأماعي  الهدف 
هدف أيضا في املغرب كما في الخارج :

مصمم تحليل مبرمج كمبيوتر.
املالية،  املعامالت  وعموما جمي  
املالية أو  الصناعية  أو   الأجارية 
مباشر بشكل  املأعلقة  العقارية   أو 
الشركة بموضوع  مباشر  غير   أو 
تحابي مصالحها  أن  أو من املحأمل 
الأعاون بجمي  أشكاله  بما في ذلك 
الشركات أو  املعامالت  جمي    م  
مماثل كائن  لديها  التي  الشركات   أو 

أو ملحق.
درهم   122.222  : املا   رأس 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة.
الداودي عواطف : 522 حصة.

در1ا  جوهر : 522 حصة.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

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

ابولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجأماعي : 15 شارع اببطا  

شقة رقم 4 أكدا  الر1اط.

التسيير : الداودي محمد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التسجيل  رقم  بالر1اط  الأجارية 

بالسجل الأجاري 145977.

166 P

LHAM BLADI
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

 2222 أغسطس   12 في  بالر1اط 

مسؤولية  ذات  مؤسسة  إنشاء  تم 

محدودة بالخصائص الأالية :

.LHAM BLADI SARL : التسمية
 122.222  : الشركة  رأسما  

درهم.

 16-2 تجزئة   : الشركة  عنوان 

منطقة النشاط االقأصادي بنسليمان.

هدف املؤسسة : 

تر1ية وتسمين املاشية.

ذبح وتقطي  اللحوم.

املسير : بن ججي ادريس.
الضريبة املهنية : رقم 39721268.

 6313 رقم  الأجاري  السجل 

باملحكمة االبأدائية ببنسليمان.
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POSITANO CAFE
SARL AU

مقرها االجأماعي : شارع فاس 

باب البحر تجزئة 3 البرج إقامة د 

الأجاري 16 سال

العام  الجم   محضر  على  بناء 

أكأو1ر  في  2  املنعقد  االسأثنائي 

2219 تقرر ما يلي :

تفويت جمي    : تفويت الحصص 

الحصص اململوكة من السيد محمد 

زركوي والتي تمثل 1222 سهم بقيمة 

السيد  إلى  سهم  لكل  درهم   122
رضوان سعودي.

محمد  السيد  املدير  اسأقالة 

رضوان  السيد  وتعيين  زركوي 

سعودي مدير جديد للشركة.

11 الفصلين  تغيير  تم   و1ذلك 

و 12 من القانون ابسا�شي.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
بأاريخ فاتح أكأو1ر 2219 تحت رقم 

.3512 
مقأطف و1يان النشر

مسير الشركة
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L’OSCAR STUDIO SET 7
SARL AU

مقرها االجأماعي : دور سليم عامر 
سال

العام  الجم   محضر  على  بناء 
7 يوليو 2222  االسأثنائي املنعقد في 

تقرر ما يلي :
اسأقالة املديرة املشتركة السيدة 
خر1وش وتعيين السيد رضوان  ملياء 

سعودي مدير جديد للشركة.
تعيين السيد العلوي حسن مدير 

مشترك جديد للشركة.
11 الفصلين  تغيير  تم   و1ذلك 

و 12 من القانون ابسا�شي.
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
بأاريخ فاتح أكأو1ر 2219 تحت رقم 

.35127
مقأطف و1يان النشر

مسير الشركة
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مكأب ابسأاذ عبد الوهاب الصديقي )موثق)

طريق انوا  إقامة البركة الطابق ابو  رقم 7 

وجدة

الهاتف/الفاكس : 25.36.72.25.55

 SOCIETE RENOVATION
RECTIFICATION RAPIDE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املقر االجأماعي : وجدة الحي 

الصناعي رقم 89
الرأسما  االجأماعي : 2.222.222 

درهم
جمعية عامة اسأثنائية للشركاء

توسي  النشاط االجأماعي للشركة
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقأ�شى 
ابسأاذ عبد الوهاب الصديقي موثق

 بوجدة بأاريخ 25 نوفمبر 2219 قرر 

املسؤولية  ذات  للشركة  الشركاء 

 RENEVATION واملسماة  املحدودة 

RECTIFICATION RAPIDE واملحدد 
 2.222.222 في  االجأماعي  رأسمالها 

درهم واملوجود مقرها االجأماعي في 

89 توسي   وجدة الحي الصناعي رقم 

في املوضوع االجأماعي للشركة إلى :
العقاري  باإلنعاش  يأعلق  ما  كل 

وتهيئة ابرا�شي.

تهيئتها  أجل  من  ابرا�شي  شراء 

وتجزئتها وإعدادها و1يعها.

وجمي   ابرا�شي  وإعداد  تهيئة 

وتعبيد  والأطهير  الأجزئة  عمليات 

والأبليط والترصيف  القنوات  وشق 

وتزفيت الطرق.

وعموما جمي  ابنشطة الأجارية 

موضوع  في  تدخل  التي  الضرورية 

الشركة تؤدي إ  تنميتها.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بوجدة بأاريخ 8 يوليو 2222 

تحت رقم 1363.
للخالصة واالشارة

ذ عبد الوهاب الصديقي
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LA DINDE DU NORD
ش.ذ.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات رأسما  قدره 122.222 درهم

املقر االجأماعي : طنجة حي العوامة 

الشطر 3 قطعة 522  طابق ابر�شي

السجل الأجاري رقم 54819

تفويت الحصص االجأماعية
اسأقالة مسير

بأاريخ  مؤرخ  عرفي  سند  بمقأ�شى 

31 أغسطس 2222  ومسجل بأاريخ 

السيد  فوت   2222 سبأمبر  فاتح 

الخمي�شي  واآلنسة  أحمد  الخم�شي 

مجموع  وسيم  الخمي�شي  والسيد 

حصة   (55( االجأماعية  حصصهم 
بوصابون  السيد  لصالح  اجأماعية 

التي  االجأماعية  الحصص  محمد، 

شركة داخل  عليها  يأوفرون  كانوا 
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املسماة  محدودة  مسؤولية  ذات   
ش.ذ.م.م   LA DINDE DU NORD
درهم   122.222 رأسما  قدره  ذات 
حي  بطنجة  االجأماعي  ومقرها 
العوامة الشطر 3 قطعة 522  طابق 

ابر�شي:
املساهمون قرروا أن الشركة :
املوافقة على نقل مليكة أسهم.

تعلن انسحاب من الشركة فوت 
واآلنسة  أحمد  الخم�شي  السيد 

الخمي�شي والسيد الخمي�شي وسيم.
الخمي�شي  السيد  اسأقالة  قبو  
محمد لعربي من مهامه كمسير وحيد 
للشركة م  إخالء ذمأه وتعيين مسير 

جديد السيد بوصابون محمد.
القانون  من   14 املادة  تعديل 

ابسا�شي.
املادة 14 :

لعربي  محمد  الخمي�شي  السيد 
املسير للشركة إلى أجل غير مسمى.

الجاري  اليوم  حتى  مسأوفى 
القانون ابسا�شي للشركة.

من   14 و   7  -  6 املواد  تعديل 
القانون ابسا�شي.

لدى  إنجازه  تم  القانوني  اإليداع 
الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 
بطنجة يوم 22 سبأمبر 2222 وتحت 

رقم اإليداع 233992.
مسأخلص مطابق لألصل

املسير
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SMARTSOURCE CO
ش.ذ.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات رأسما  122.222 درهم

املقر االجأماعي : طنجة 48 شارع 
انوا 

تكوين شركة ذات مسؤولية 
محدودة لشريك وحيد

بمقأ�شى سند عرفي مؤرخ بطنجة 
ومسجل   2222 يونيو   26 بأاريخ 
رقم  وتحت   2222 يونيو   29 بأاريخ 
اإليداع 29235 فقد تم إنشاء وإقامة 
شركة ذات مسؤولية محدودة والتي 

تأضمن املميزات الأالية :

 SMARTSOURCE CO : التسمية

ش.ذ.م.م.

الهدف : إن الشركة تهدف إلى :

أساسا : مساعدة ابعما .

 جمي  أنشطة استشارات تكنولوجيا

 املعلومات وإدارة املنأجات واالستشارات

والبحث  والتسويق  االستراتيجية 

وتنسيق  الأنقيب  ودراسة  والأطوير 

على  الخاصة  واملراقبة  اإلدارة 

املسأوى املحلي أو االقليمي أو الوطني 

أو الدولي في مجاالت تجارة تكنولوجيا 

والأمويل  والصناعة  املعلومات 

واملصارف والأأمين.

استشارات تكنولوجيا املعلومات.

استشارات الشبكات واالتصاالت.

املواد  لجمي   كمبيوتر  دورات 

املكأبية وأجهزة الكمبيوتر.

الخارج  إلى  النقل  أنشطة  تأعلق 

بشكل رئي�شي بمجالين رئيسيين وسأة 

قطاعات.

العمليات  )تعهيد   BPO مجا   أ. 

بمصادر  االسأعانة  أو  الأجارية 

خارجية للعمليات الأجارية).

اإلدارية  الوظائف   / ابنشطة 

العامة.

أنشطة إدارة عالقات العمالء.

أنشطة تجارية محددة.

 ب. مجا  ITO )االسأعانة بمصادر

أو  املعلومات  لأكنولوجيا  خارجية 

االسأعانة بمصادر خارجية للعمليات 

املأعلقة بأكنولوجيا املعلومات).

أنشطة إدارة البنية الأحأية.

أنشطة تطوير البرمجيات.

أنشطة صيانة الأطبيق.

أكثر عموما : كل العمليات الأجارية، 

والعقارية املالية   الصناعية، 

وخصوصا  العقارية  الغير  أو 

مباشرة عالقة  لها  التي   السمسرة 

أو غير مباشرة بأحد ابهداف السالفة 

الذكر أو كل هدف مماثل أو مشابه.

48 شارع  : طنجة  املقر االجأماعي 

أنوا .

يوم  من  تنطلق  سنة   99  : املدة 

الأأسيس.

بـ  حدد   : االجأماعي  املا   رأس 

 1222 إلى  مجزء  درهم   122.222

 122 قيمة  ذات  اجأماعية  حصة 

درهم للواحد خصصت لـ :

السيد ورياش علي : 822 حصة.

السيد ورياش سعيد : 222 حصة.

نقدا القيمة  أداء  مقابل   والكل 

ملا مجموعه 122.222 درهم.

التسيير : واحد أو أكثر من املسيرين 

بصالحية واسعة.

مسير  علي  ورياش  السيد  عين 

للشركة ملدة غير محدودة.

من  تنطلق   : االجأماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.

الصافية  النأائج  إن   : النأائج 

القانونية  االقأطاعات  بعد  للشركة 

والأنظيمية، تقسم بين الشركاء على 

حسب عدد الحصص اململوكة لكل 

واحد منهم.

لدى  إنجازه  تم  القانوني  اإليداع 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

15 سبأمبر 2222 تحت  بطنجة يوم 

 127821 رقم  الأجاري  السجل 

وتحت رقم اإليداع 233799.
مسأخلص مطابق لألصل

التسيير
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N&H
ش.ذ.م.م

طنجة م 11 طابق ابر�شي قسارية 

 ابندلس إنزران شارع حافظ

ابن عبد البار 127

الرأسما  12.222 درهم

السجل الأجاري رقم 89787

تفويت الحصص االجأماعية
الرف  من رأس املا  االجأماعي

بمقأ�شى سند عرفي مؤرخ بأاريخ 

بأاريخ ومسجل    2222 سبأمبر   9 

السيد  فوت   2222 سبأمبر   12

2  حصة  خر1وش يدري �شي محمد 

أربعة  السيد  لصالح  اجأماعية 

التي  االجأماعية  الحصص  حمزة، 

ذات شركة  داخل  عليها  يأوفر  كان 

 N&H املسماة  محدودة  مسؤولية   

قدره  رأسما   ذات  ش.ذ.م.م   CAR

االجأماعي  ومقرها  درهم   12.222

طابق ابر�شي قسارية   11 بطنجة م 

عبد  حافظ  شارع  إنزران  ابندلس 

ابن عبد البار 127.

الشركة  أن  قرروا  املساهمون 

اعأبارا من نفس اليوم :

املوافقة على نقل مليكة أسهم.

من  االجأماعي  الرأسما   رف  

درهم   522.222 إلى  درهم   12.222

سهم    .922 إصدار  طريق  عن 

منها  كل  تحرير  يأم  درهم   122 من 

طريق  عن  االكأأاب  عند  بالكامل 

تعويض الذمم املدينة ودف  من قبل 

املشتركين ضد الشركة.

و1الأالي تعديل الفصل الساب  من 

القانون ابسا�شي كما يلي :

الفصل 7 : إن الرأسما  االجأماعي 

درهم   522.222 قدره  بمبلغ  محدد 

حصة اجأماعية   5222 مقسم إلشى 

من فئة 122 درهم للواحدة ومقسمة 

كالأالي :

السيد خر1وش يدري �شي محمد 

3222 حصة اجأماعية.

حصة   2222 السيد أربعة حمزة 

اجأماعية.

املجموع 5222 حصة اجأماعية.

ابساسية  ابنظمة  تحديث 

للشركة.

تعديل املادتين 6 و 7 من القانون 

ابسا�شي.

الجاري  اليوم  حتى  مسأوفى 

القانون ابسا�شي للشركة.

إن اإليداع القانوني تم إنجازه لدى 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

بطنجة يوم 25 سبأمبر 2222 وتحت 

رقم اإليداع 298 23.
مسأخلص مطابق لألصل

التسيير

173 P
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LE COMPTOIR NIRMINE
ش.ذ.م.م

طنجة طريق تطوان إقامة ابن 

بطوطة 2 بلوك ب رقم 2

الرأسما  12.222 درهم

السجل الأجاري رقم 64811

الرف  من رأس املا  االجأماعي
 LE«  إن الشركاء للشركة املسماة

COMPTOIR NIRMINE» ش.ذ.م.م 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
رأسما  قدره 12.222 درهم ومقرها 

تطوان  طريق  بطنجة  االجأماعي 

بلوك ب رقم 2  إقامة ابن بطوطة 2 

قرر ما يلي :
من  االجأماعي  الرأسما   رف  

درهم   322.222 إلى  درهم   12.222

سهما   2.922 إصدار  طريق  عن 

منها  كل  تحرير  يأم  درهم   122 من 

طريق  عن  االكأأاب  عند  بالكامل 

تعويض الذمم املدينة ودف  من قبل 

املشتركين ضد الشركة.

و1الأالي تعديل الفصل الساب  من 

القانون ابسا�شي كما يلي :

الفصل 7 : إن الرأسما  االجأماعي 

درهم   322.222 قدره  بمبلغ  محدد 

حصة اجأماعية   3222 مقسم إلشى 

من فئة 122 درهم للواحد ومقسمة 

كالأالي :

 2.722 رضوان  االدر�شي  السيد 

حصة اجأماعية.

 152 خديجة  الرحنمي  السيدة 

حصة اجأماعية.

اآلنسة االدر�شي نرمين 152 حصة 

اجأماعية.

املجموع 3222 حصة اجأماعية.

ابساسية  ابنظمة  تحديث 

للشركة.

إن اإليداع القانوني تم إنجازه لدى 

االبأدائية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

بطنجة يوم 25 سبأمبر 2222 وتحت 
رقم اإليداع 299 23.

مسأخلص مطابق لألصل

التسيير
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KGROUP CAPITAL
تأسيس شركة

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 
25 سبأمبر 2222 تم تأسيس شركة 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد خصائصها كالأالي :
 KGROUP  : الشركة  تسمية 
مسؤولية  ذات  شركة   CAPITAL

محدودة بشريك وحيد.
الغرض الرئي�شي :

املساهمة واالستثمار.
االستشارات املالية واالستراتيجية.
شارع  222  : االجأماعي   املقر 

عبد املومن رقم 5 الدار البيضاء.
تاريخ  من  تبدأ  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل الأجاري.
رأسما   حدد   : الشركة  رأسما  
درهم مقسمة   122.222 الشركة في 
درهم   122 بقيمة  حصة   1222 إلى 

للحصة الواحدة.
السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
الحامل  قيطوني  ادري�شي  محمد 

.C945337 للبطاقة الوطنية رقم
الشركة مسجلة بالسجل الأجاري 
باملحكمة   474193 رقم  تحت 
بأاريخ البيضاء  بالدار   الأجارية 

32 سبأمبر 2222.
بمركز  القانوني  اإليداع  تم 

االستثمار الجهوي بالدار البيضاء.
175 P

CAP REAL ESTATE
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 12.222 درهم
املقر االجأماعي : 2 زنقة 6 أكأو1ر 

 إقامة ويندصور 2 الطابق 4
الشقة 8 الدار البيضاء

السجل الأجاري : 238327
الحل املبكر للشركة

بأاريخ الوحيد  الشريك   قرر 
 CAP لشركة   2222 سبأمبر   18  

REAL ESTATE الأالي :
الحل املبكر للشركة.

عبد  بن  اسماعيل  السيد  تعيين 
الجليل كمنفذ لأصفية الشركة.

بالعنوان  الأصفية  مقر  تحديد 

إقامة  أكأو1ر   6 زنقة   2  : الأالي 

ويندصور 2 الطابق 4 الشقة 8 الدار 

البيضاء.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

الأجارية بالدار البيضاء يوم 6 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 748674.
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CABINET HISSABAT HL SARL

TRAVAUX DE COMPTABLITE

BNBAT
SARL

بمقأ�شى عقد عرفي املؤرخ بالدار 
البيضاء بأاريخ 22 سبأمبر 2222 قرر 

الشركاء إنشاء شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الخصائص اآلتية.

.BNBAT : التسمية

الغرض : منعش عقاري.

اللة  محج   61  : االجأماعي  املقر 

39 الطابق ابو  الدار  ياقوت الرقم 

البيضاء.
رأسمالها : 122.222 درهم مجزأة 

درهم   122 بقيمة  حصة   1222 إلى 

للحصة.

السيد  الشركة  يسير   : إدارتها 

بنعر1ية عبد الوهاب.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار 

 2222 أكأو1ر  فاتح  يوم  البيضاء 

تحت رقم 8287 7 واملقيدة بالسجل 

الأجاري تحت رقم 325 7 .

177 P

CABINET HISSABAT HL

SARL

TRAVAUX DE COMPTABILITE

GOLD FOYER
SARL AU

املؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
بالبيضاء بأاريخ 4 سبأمبر 2222 قرر 

الشركاء إنشاء شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد ذات 

الخصائص اآلتية:

.GOLD FOYER : التسمية

الغرض : 
منعش عقاري وابشغا  العامة.

اللة  محج   61  : اإلجأماعي  املقر 
االو   الطابق   39 الرقم  ياقوت 

البيضاء.
رأسمالها : 122.222 درهم مجزئة 
درهم   122 حصة بقيمة   1.222 إلى 

للحصة .
السيد  الشركة  يسير   : إدارتها 

حسن الهاشمي االدري�شي.
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2222 سبأمبر   15 يوم  بالبيضاء 
تحت رقم 6275 7 واملقيدة بالسجل 

تحت رقم 72297 .
178 P

CABINET HISSABAT HL

SARL

TRAVAUX DE COMPTABILITE

SOUALEM BAT 
SARL AU

املؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
 2222 سبأمبر   12 بأاريخ  بالبيضاء 
ذات  شركة  إنشاء  الشركاء  قرر 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد ذات الخصائص اآلتية:
.SOUALEM BAT : التسمية

الغرض : 
منعش عقاري.

اللة  محج   61  : اإلجأماعي  املقر 
االو   الطابق   39 الرقم  ياقوت 

البيضاء.
رأسمالها : 122.222 درهم مجزئة 
درهم   122 حصة بقيمة   1.222 إلى 

للحصة .
السيد  الشركة  يسير   : إدارتها 
الحميني عبد الرحيم والسيدة بصير 

ز1يدة.
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2222 أكأو1ر  فاتح  يوم  بالبيضاء 
تحت رقم 8292 7 واملقيدة بالسجل 

تحت رقم 329 7 .
179 P
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CABINET HISSABAT HL

SARL

TRAVAUX DE COMPTABILITE

 SOCIETE FONCIERE
 ET FINANCIERE DE
PARTICIPATION SA

املؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
 2222 سبأمبر   15 بأاريخ  بالبيضاء 
شركة  إنشاء  املساهمون  قرر 
اإلدارة  مجلس  ذات  املساهمة 

مميزاتها كالأالي :
 SOCIETE  : التسمية 
 FONCIERE ET FINANCIERE DE

.PARTICIPATION
الغرض : 

املشاركة في الشركات.
زنقة تامسنة   6  : املقر اإلجأماعي 

حي ليبودروم البيضاء.
 الرأسمالها : 22.222.222  درهم 
بقيمة  سهم    .222.222 إلى  مجزئة 
درهم للسهم ابسهم الأمثيلية   122
االكأأاب  تم  عينية  مساهمات  هي 

فيها ودفعها بالكامل عند إصدراها .
املسيرين  تعيين  تم   : املسيرون 
القانون  قبل  من  أسماؤهم  اآلتية 

ابسا�شي ملدة ثالث سنوات.
يونس  منأصر  السيد   : الرئيس 

املقيم بإسبانيا.
باقي أعضاء مجلس اإلدارة.

بازيوكيفيسيوتي  اكني  السيدة 
عمر  شارع   41 بالبيضاء  املقيمة 

االدري�شي.
املقيم  رضوان  مزيان  السيد 
املجموعة س رقم 328   2 بالحسنية 

املحمدية.
تعيين  تم   : الحسابات  مراقب 
املحاسبة  في  خبيرة  رزكاني  حسناء 
الحسابات  ومدققة  مراجعة 
املحاسبين  الخبراء  بمصف  مسجلة 
بصفة مراقب الحسابات بو  سنة 

إجأماعية.
اإليداع القانوني تم إنجاز اإليداع 
لدى  الضبط  كأابة  لدى  القانوني 
يوم بالبيضاء  الأجارية   املحكمة 

 5 أكأو1ر 2222 تحت رقم 22 8 7 
واملقيدة بالسجل الأجاري تحت رقم 

.474541

180 P

SUPERETTE LA CONFIANCE
SARL AU

املسجل  العرفي  العقد  بمقأ�شى 

تم تأسيس   2222 سبأمبر   3 بأاريخ 

شركة تحمل الخصائص الأالية :

 SUPERETTE LA  : التسمية 

.CONFIANCE

.SARL AU : الشكل

الهدف  اإلجأماعي :

التسويق.

الأوزي  وتجارة املواد الغدائية.
رأسما  الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة.

املقر اإلجأماعي : الطابق السفلي 

ابندلس  رياض   27 رقم  ماج   GH5

عمارة رقم 92 حي الرياض الر1اط.

التسيير : تم تعيين السيد أحمد 

ادمبارك كمسير للشركة.
الأجاري  بالسجل  تقييد  تم 

باملحكمة الأجارية بالر1اط تحت رقم 

146311 بأاريخ فاتح أكأو1ر 2222.

181 P

 MON CHEF
SARL AU

تصفية الشركة
بمقأ�شى قرار الجم  العام الغير 

بأاريخ بالر1اط  املنعقد   العادي 

الشريكة  قررت   2222 يوليو   7  

 MON CHEF SARL الوحيدة لشركة

.AU
مقرها الرئي�شي :زنقة اروز سكأور 
الرياض  حي   14 رقم   1 أ  تجزئة   11

الر1اط ما يلي :

الأصفية املبكرة للشركة.

عياد  سلمى  السيدة  تعيين 

كمصفية للشركة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

املحكمة  لدى  الضبط  بكأابة 

 2222 أكأو1ر   6 بالر1اط  الأجارية 

تحت رقم 29 127.

182 P

JNANE MILODI
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها  هو : 222.222.22 درهم
املقر اإلجأماعي : حي السالم الجزء 

الثالث تجزئة رقم 3 2 الطابق ابو  
سطات

تبعا لقرار الجم  العام اإلسأثنائي 
شركة   JNANE MILODI لشركة 
بأاريخ  املسؤولية،املنعقد  محدودة 

18 أغسطس 2222 تم إقرار :
من  الشركة  رأسما   في  الزيادة 
 35.222.222.22 إلى   222.222.22

درهم.
تعديل الفصو  6 و7 من القانون 

ابسا�شي للشركة.
الجديدة  الصيغة  على  املوافقة 

للقانون ابسا�شي.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة اإلبأدائية بسطات بأاريخ 2 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 1127.
183 P

HALIEUHERB شركة
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 122.222.22 درهم
املقر اإلجأماعي : رقم 912 الطابق 

الثاني حي املنزه ح.ي.م الر1اط
تأسيس  تم  عرفي  عقد  بموجب 
شركة   HALIEUHERB شركة 
 22 بأاريخ  املسؤولية،  محدودة 

سبأمبر 2222 ذات املميزت الأالية :
تر1ية ابسماك.

مقاو  في ابشغا  العامة.
من  مكون  الشركة  رأسما  
122.222.22 درهم مقسم إلى 1222 
للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 

مقسمة على الشكل الأالي :
السيدة امل كنوني عاصمي 672 

حصة.
السيدة بدرة ادري�شي خالدي 332 

حصة.
سنة   99 مدة الشركة محددة في 
ابأداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

الأجاري .

باملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 

أكأو1ر   6 بأاريخ  بالر1اط  الأجارية 

2222 وتحت رقم 146441.

184 P

RESPIMED

شركة محدودة املسؤولية

رأس مالها هو : 12.222.22 درهم 

املقر اإلجأاعي : عمارة رقم 4 ونقة 

البيروني شقة رقم 7 اكدا  الر1اط

العام  الجم   لقرارات  تبعا 

 RESPIMED لشركة  اإلسأثنائي 

املنعقد  املسؤولية،  محدودة  شركة 

بأاريخ  2 أغسطس 2222 تم إقرار :

الحصص  تفويت  على  املوافقة 

كالأالي :

15 حصة في ملكية السيد موالي  

هشام جبري لفائدة السيد نورالدين 

املالكي.

5 حصص في ملكية السيد حسن 

نورالدين  السيد  لفائدة  اسماعيلي 

املالكي.

هشام  موالي   السيد  اسأقالة 

للشركة  كمسير  مهامه  من  جبري 

املالكي  نورالدين  السيد  وتعيين 

كمسيران  اسماعيلي  حسن  والسيد 

للشركة ملدة سنة واحدة واسأثناءا 

هذه السنة إلى غاية 32 يونيو 2221.

العنوان  إلى  املقر اإلجأماعي  نقل 

عمارة  االو   الطابق   12 رقم  شقة 

جبل  وزنقة  مشليفين  شارع  زاوية 

العيا�شي اكدا  الر1اط.

من  و14  تعديل الفصو   -7-6 

القانون ابسا�شي للشركة.

املصادقة على الصيغة الجديدة 

للقانون ابسا�شي للشركة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

 6 باملحكمة الأجارية بالر1اط بأاريخ 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 127398.

185 P
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SOCIETE NOBLE CLIM
SARL AU

بمقأ�شى عقد عرفي بأاريخ فاتح 
قرر الشريك الوحيد   ،2222 أكأو1ر 

في الشركة ما يلي :
السيد  تعيين   : الشركة  حل 

الرحماني جما  كمصفي للشركة.
زنقة   6  : مقر تصفية الشركة هو 
ضاية عوا الطابق الراب  الشقة رقم 

16 اكدا  الر1اط.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  بكأابة  للشركة  القانوني 
لدى املحكمة الأجارية بالر1اط بأاريخ 

5 أكأو1ر 2222 تحت رقم 127367.
186 P

 TAMUDA MALEK
BUILDING

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEEE

A ASSOCIE UNIQUE
 AU CAPITAL DE : 122.222.22

 DURHAMS
 SIEGE SOCIAL : 22RUE KAKI,
 IMM.A, APP.N°2 HAY RIAD,

 RABAT
RC RABAT : 1311 7

TP : 255221 7
IF : 25273922

CNSS : 5899373
ICE : 22228828322223 

تفويت حصص
تفويت رصيد الحساب الجاري
تغيير الشكل القانوني للشركة

اسأقالة مسير قانوني
تعيين مسير قانوني جديد

صالحية توقي  وثائق الشركة مالئمة 
القانون ابسا�شي للشركة

بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بالر1اط 
السيد  قام   ،2222 سبأمبر   2 في 
محمد مالك بأفويت 522 حصة التي 
 TAMUDA يمألكها في رأسما  شركة
وتفويت   MALEK BUILDING
بالشركة  الجاري  في حسابه  رصيده 
درهم   15.552.822.22 مبلغ  برسم 

لفائدة السيد سفيان حجلي.

الشركة  أصبحت  ذلك  و1موجب 
بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 
السيد  هو  الوحيد  شريكها  وحيد 

سفيان حجلي.
للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
 2 بأاريخ  حجلي  سفيان  السيد 

سبأمبر 2222 ما يلي :
تفويت  عقد   على  املصادقة 
الحساب  رصيد  وتفويت  الحصص 
 2222 سبأمبر   2 في  املؤرخ  الجاري 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد.
السيد  إسأقالة  على  املوافقة 
محمد مالك من مهامه كمسير قانوني 

للشركة.
حجلي  سفيان  السيد  تعيين 
الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
جديدا  مسيرا   ،EG82 652 رقم 

للشركة ملدة غير محدودة.
للشريك  الصالحيات  كل  منح 
السيد   الوحيد،  القانوني  واملسير 
سفيان حجلي، من أجل توقي  جمي  

الوثائق املأعلقة بالشركة.
مالئمة القانون ابسا�شي للشركة 

وفق الأعديالت القانونية الجديدة.
تم اإليداع القانوني : لدى  مصلحة 
الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 
بالر1اط بأاريخ 5 أكأو1ر 2222 تحت 

رقم  12735.
187 P

بالجريدة  وق   خطأ  اسأدراك 
الرسمية عدد 5632 بأاريخ 19 صفر 

2  1 )املوافق 7 أكأو1ر 2222) .
SOCIETE ITAR TRANS

تأسيس الشركة  :

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

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

بدال من :

السيد   : املسير والشريك الواحد 

عثمان الحناوي.

يقرأ :

السيد  الواحد:  والشريك  املسير 

عثمان الهوني.

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

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

الباقي بدون تغيير.

188 P

TAHA MULTISERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس املا  : 122.222.22 درهم

ودادية الكواواتلي رقم 75 حي 

بويطات مشرع بلقصيري

تصريح بالأأسيس

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 

واملسجل بأاريخ   2222 سبأمبر   23  

25 سبأمبر 2222 تم تأسيس شركة 

تحمل الخصائص الأالية :

 TAHA  : التسمية 

.MULTISERVICE

الهدف : 

أشغا  مخألفة والبناء واملفاوضة.

املقر اإلجأماعي: ودادية الكواواتلي 

رقم 75 حي بويطات مشرع بلقصيري.

 122.222.22  : الشركة  رأسما  

درهم

السيد حميد هأا رقم   : التسيير 

 GN151183 الوطنية  البطاقة 

والسيد مروان وافق بطاقأه الوطنية 

.Q344983 رقم

مدة الشركة : 99 سنة.

السجل الأجاري : لقد تم اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكأابة  القانوني 

بأاريخ  بلقصيري  بمشرع  اإلبأدائية 

 197 عدد  تحت   2222 أكأو1ر   5

والحصو  على السجل الأجاري رقم 

.351

189 P

DREAM DEPOTS
دريم ديبو

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بموجب عقد عرفي محرر بأاريخ 
تأسيس  تم   2222 أغسطس   13
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

مميزاتها كما يلي :
 DREAM ديبو  دريم   : التسمية 

.DEPOTS
الشركة  غرض  يكمن   : الغرض 

فيما يلي:
تأجير  أو  بي   أو  شراء  أو  إنشاء 
مسأودعات مبنية أو على شكل ارض 

جرداء.
الوطنية  الشركات  جمي   إنشاء 
الشركاء  أو  الشركات  م   الدولية  أو 
الغرض  نفس  لديهم  الذين  اآلخرين 

لأعزيز  املهارات.
جمي   تأجير  أو  بي   أو  شراء 
املسأودعات املبنية أو في شكل ارض 

جرداء نيابة عنها أو نيابة عن الغير.
جمي   عمومية،  أكثر  وبشكل 
أو  مباشر  بشكل  املأعلقة  العمليات 
غير مباشر بال�شيء املذكور أعاله والتي 
من املحأمل أن تعزز تطوير الشركة.

شارع   4 يق  في   : املقر اإلجأماعي 
املنصور  يعقوب  حي  الفضلية، 

الر1اط املغرب.
رأسما  الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 
اكأأابها   تم  الواحدة  للحصة   122
من طرف شريكين اللذان هما السيد 
سعد اليمني 512 حصة والسيد ريان 

انيس زنيبر 92  حصة.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.
تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 
السيد سعد اليمني املغربي الجنسية 

وذلك ملدة غير محدودة.
يمكنها  الصافية  ابر1اح   : ابر1اح 
، بعد كل اقأطاع قانوني، وبعد قرار 
السنوية،  العادية  العامة  الجمعية 
أو تكون أموا  اإلحأياطي  أن توزع  

املنصوص عليها قانونا.
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بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2222 أكأو1ر   6 يوم  بالر1اط 

رقم 127378.
190 P

 SOCIETE HAFSSA
DISTRIBUTION

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شريك واحد
رأسمالها : 22.222.22 دهم

املقر اإلجأاعي : مجموعة ضحى الخير 
إقامة 48 رقم 28 سال الجديدة

حل مسبق للشركة
العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 
يوليو   7 بأاريخ  املنعقد  اإلسأثنائي 

2222، قرروا ما يلي :
الحل املسبق للشركة.

املسكين  محمد  السيد  تعيين 
كمصفي للشركة.

كمقر  اإلجأماعي  املقر  تعيين 
لأصفية الشركة.

بمكأب  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  اإلبأدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   2222 سبأمبر   28 بأاريخ 

.35286
191 P

GE NETWORK GEN
تأسيس شركة

بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 
قانون  وض    2222 أغسطس   28
املسؤولية  محدودة  لشركة  أسا�شي 

التي تحمل الخصائص الأاية :
.GE NETWORK GEN : التسمية
15 شارع االبطا    : املقر الرئي�شي 

شقة رقم4 أكدا  الر1اط.
والتشخيص  الدراسة   : النشاط 

النوعي املدارس.
الرأسمل : 12222.22 درهم.

الشركة  إدارة  يأم   : التسيير 
وإدارتها من قبل السيد يوسف داكي، 

املجدي بدر، ملدة غير محدودة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

أكأو1ر   6 بأاريخ  بالر1اط  الأجارية 
الأجاري  السجل  رقم   2222

.146473

192 P

 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 25.37.92.29.78

GSM : 26.61.25.96. 6

STE. ORBI LAC
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ADRESSE: AVENUE

 ABDELMOUMEN BEN ALI

 RESIDENCE YOUNESS SOUK

EL ARBAA

RC : 26725

 15 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

بسوق  واملسجل   2222 سبأمبر 

 2222 سبأمبر   17 بأاريخ  أربعاء  

وض  القانون ابسا�شي لشركة ذات 

 ORBI LAC املحدودة  املسؤولية 

حيث تم ما يلي : تأسيس شركة تحمل 

الخصائص الأالية :

.ORBI LAC : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

رأس املا  : حدد في 122.222.22 

قسمة   1222 إلى  مقسمة  درهم 

إجأماعية من فئة 122 درهم لفائدة: 

السيد نورالدين عبو 522 حصة.

السيد احمد عبو 522 حصة.

الهدف :

اسأيراد وتصدير .

بي  الصباغة.

املقراإلجأماعي : شارع عبد املومن 

ابن علي إقامة يونس سوق أربعاء.

املدة : 99 سنة.

نورالدين  السيد  عين   : التسيير 

عبو مسير للشركة.

بكأابة  تم  القانوني  اإليداع 
بسوق  اإلبأدائية  باملحكمة  الضبط 
أربعاء الغرب بأاريخ 2 أكأو1ر 2222  
الترتيبي  بالسجل   391 رقم  تحت 

و26725 بالسجل الأحليلي .
193 P

 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

 AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 25.37.92.29.78
GSM : 26.61.25.96. 6

STE. SOREMES AGRI
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 ADRESSE: AVENUE SALAM
 GROUPE DAKHLA RUE  8

N°25 SOUK EL ARBAA
RC : 26727

 21 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
بسوق  واملسجل   2222 سبأمبر 
 2222 سبأمبر   25 بأاريخ  أربعاء  
وض  القانون ابسا�شي لشركة ذات 
 SOREMES محدودة  مسؤولية 

AGRI حيث تم ما يلي :
 تأسيس لشركة تحمل الخصائص 

الأالية :
.SOREMES AGRI : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة.

رأس املا  : حدد في 122.222.22 
قسمة   1222 إلى  مقسمة  درهم 
إجأماعية من فئة 122 درهم لفائدة: 
السيد رشيد البكري 522 حصة.

 522 البكري  السعيدي  السيد 
حصة.

الهدف :
بي  الحبوب بنصف الجملة و1ي  

القطاني بنصف الجملة .
السالم  حي    : املقراإلجأماعي 
 25 رقم   48 مجموعة الداخلة زنقة 

سوق أربعاء.
املدة : 99 سنة.

رشيد  السيد  عين   : التسيير 
البكري مسير للشركة.

بكأابة  تم  القانوني  اإليداع 
بسوق  اإلبأدائية  باملحكمة  الضبط 
أربعاء الغرب بأاريخ 2 أكأو1ر 2222 
الترتيبي  بالسجل   392 عدد  تحت 

و26727 بالسجل الأحليلي.
194 P

 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

 AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 25.37.92.29.78
GSM : 26.61.25.96. 6

STE. MESIOURA TRANS
SARL A.A.U  

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

 ADRESSE : LALLA
MIMOUNA CENTRE LALLA

MIMOUNA
SOUK EL ARBAA 

RC : 26687
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 
واملسجل بسوق   2222 سبأمبر   11  
 2222 سبأمبر   15 بأاريخ  ابربعاء  
وض  القانون ابسا�شي لشركة ذات 
واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
تم حيث   MESIOURA TRANS 

 ما يلي :
 تأسيس لشركة تحمل الخصائص 

الأالية :
.MESIOURA TRANS : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

رأس املا  : حدد في 122.222.22 
قسمة   1222 إلى  مقسمة  درهم 
إجأماعية من فئة 122 درهم لفائدة: 
 1222 مصيورة  ابراهيم  السيد 

حصة.
الهدف :

نقل املسأخدمين.
لالميمونة املركز   : املقراإلجأماعي 

لالميمونة سوق ابربعاء.
 املدة : 99 سنة.

ابراهيم  السيد  عين   : التسيير 
مصيورة مسير للشركة.
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بكأابة  تم  القانوني  اإليداع 
بسوق  اإلبأدائية  باملحكمة  الضبط 
سبأمبر   21 بأاريخ  الغرب  أربعاء 
بالسجل   363 عدد  تحت   2222

الترتيبي و26687 بالسجل الأحليلي.
195 P

 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

 AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 25.37.92.29.78

STE. KANDAL TRANS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

 ADRESSE : DOUAR TADANA
 SIDI BOUBKER EL HAJ SOUK EL

ARBAA
RC : 26691

 16 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
بسوق  واملسجل   2222 سبأمبر 
سبأمبر   17 بأاريخ  الغرب  أربعاء 
2222 وض  القانون ابسا�شي لشركة 
 KANDAL محدودة  مسؤولية  ذات 

TRANS حيث تم ما يلي :
 تأسيس لشركة تحمل الخصائص 

الأالية :
.KANDAL TRANS : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة.

رأس املا  : حدد في 122.222.22 
قسمة   1222 إلى  مقسمة  درهم 
إجأماعية من فئة 122 درهم لفائدة: 
 334 قندا   بوسلهام  السيد 

حصة.
 333 قندا   نورالدين  السيد 

حصة.
السيد محمد قندا  333 حصة.

الهدف :
نقل املسأخدمين .

املقراإلجأماعي :دوار تدانة سيدي 
بو1كر الحاج، سوق أربعاء الغرب.

املدة : 99 سنة.
بوسلهام  السيد  عين   : التسيير 

قندا  مسير للشركة.

بكأابة  تم  القانوني  اإليداع 
بسوق  اإلبأدائية  باملحكمة  الضبط 
سبأمبر  بأاريخ  2  الغرب  أربعاء 
بالسجل   377 عدد  تحت   2222

الترتيبي و26691 بالسجل الأحليلي.
196 P

MAYRASSA
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
تأسيس شركة

 9 في  بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ 
شركة  تأسيس  تقرر   2222 مارس 
ذات مسؤولية  شركة   MAYRASSA

محدودة خصائصها كالأالي :
الهدف اإلجأماعي :

منعش عقاري.
اشغا  البناء وأشغا  مخألفة.

 122.222.22  : الشركة  رأسما  
حصة من   1222 إلى  درهم مقسمة 
درهم للحصة الواحدة   122.22 فئة 

على الشكل الأالي :
خالص  السالوي  السيد 

عبدالواحد 22  حصة.
السيدة خليفا سميرة 222 حصة.
ايوب  خالص  السالوي  السيد 

122 حصة.
محمد  خالص  السالوي  السيد 

ايمن 122 حصة.
يوسف  خالص  السالوي  السيد 

122 حصة.
شادي  خالص  السالوي  السيد 

122 حصة.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الـأأسيس النهائي أي من تاريخ وض  

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

ابولى تبأدئ من تاريخ التسجيل .
السيام  زنقة   : اإلجأماعي  املقر 

العمارة 6 الشقة 3 الر1اط.
عبد  خالص  السالوي   : املسير 

الواحد.
الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

.1 5121
197 P

AFRICA BRIDGE
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 122.222.22 درهم

الكائن مقرها : مارينا كريسأا  3 ب 
6 شارع سيدي محمد بن عبد هللا 

الدارالبيضاء
السجل الأجاري 29 .381
تفويت حصص الشركة 

وتحويل الشكل القانوني للشركة
غير  العامة  الجمعية  بموجب 
العادية للشركاء املنعقدة في 21 يوليو 

2222، تقرر ما يلي :
من  شركة  حصة   522 تفويت 
اوريليان  انطوان  بيير  السيد  قبل 
الدين  عالء  السيد  لفائدة  كويشود 
اململوكة  مجموع حصصه  أي  معاد 
في الشركة، وتحويل الشكل القانوني 
للشركة لأصبح شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد.
انطوان  بيير  السيد  اسأقالة 
اوريليان كويشود من مهامه كمسير 

اقتراني للشركة.
اعأماد نظام أسا�شي جديد.

تم القيام باإليداع القانوني لدى 
بالدارالبيضاء  الأجارية  املحكمة 
تحت رقم   2222 سبأمبر   22 بأاريخ 

.7 6912
198 P

HDID CONSULTANTS

4, زنقة معطي الجزولي )فريو  سابقا) أنفا 

الدارالبيضاء

DISTRALIM
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 7.222.222.22 درهم

الكائن مقرها : الدارالبيضاء 65، 
زنقة عبد الحميد بن باديس عين 

السب 
السجل الأجاري 112.597

الأعريف الجبائي : 1641895
انصهار

اسأدماج
وحل مسبق

بموجب قرارات الشريك الوحيد 
تقرر  ،2222 أغسطس   بأاريخ  2 

 ما يلي :

إسأدماج  طريق  عن  اإلنصهار 
شركة DISTRALIM من طرف شركة 
شركة   ،AZELIS MOROCCO
الكائن  محدودة،  مسؤولية  ذات 
السفير  زاوية  بالدارالبيضاء  مقرها 
عمارة  كرونو1ل  وزنقة  عائشة  بن 
18/16 طبقة مكاتب رقم 7 الصخور 
الأجاري  بالسجل  املقيدة  السوداء، 

للدارالبيضاء تحت رقم 332.267.
حل الشركة دون تصفيتها.

من  الشركة  على  التشطيب 
اإلنصهار  نتيجة  الأجاري  السجل 

املعني.
تم القيام باإليداع القانوني بكاتبة 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
سبأمبر   29 بأاريخ  للدارالبيضاء 

2222 تحت رقم 747856.
199 P

HDID CONSULTANTS
4, زنقة معطي الجزولي )فريو  سابقا) أنفا 

الدارالبيضاء

AZELIS MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 75.225.222.22 درهم
الكائن مقرها : زاوية السفير بن 
عائشة، وزنقة كرونو1ل عمارة 

18/16 طبقة مكاتب رقم 7 الصخور 
السوداء، 

السجل الأجاري 332.297
الأعريف الجبائي : 15265255

انصهار
DISTRALIM اسأدماج شركة

غير  العامة  الجمعية  بموجب 
في  2  املنعقدة  للشركاء  العادية 

أغسطس 2222، تقرر ما يلي :
إسأدماج  طريق  عن  اإلنصهار 
ذات   شركة   DISTRALIM شركة 
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
 ،65 بالدارالبيضاء  مقرها  الكائن 
عين  باديس  بن  الحميد  عبد  زنقة 
الأجاري  بالسجل  السب ،املقيدة 
للدارالبيضاء تحت رقم 332.297 من 

.AZELIS MOROCCO طرف شركة
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تم القيام باإليداع القانوني بكأابة 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
سبأمبر   29 بأاريخ  للدارالبيضاء 

2222 تحت رقم 747855.
200 P

HDID CONSULTANTS

4, زنقة املعطي جزولي )فريو  سابقا) أنفا 

الدارالبيضاء

 FINANCIERE REALITES
INTERNATIONAL AFRIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها : 12.222.22 درهم
الكائن مقرها : شارع املسيرة زنقة 6 
أكأو1ر رقم 6 الطابق الثالث، الشقة 

3، 22122 أنفا الدارالبيضاء
السجل الأجاري 22.999 
الزيادة في رأسما  الشركة 

ونقل مقرها
بموجب قرارات الشريك الوحيد 
بأاريخ 17 يونيو 2222، تقرر ما يلي :

الشركة  رأسما   في  الزيادة 
إلى  درهم   12.222.22 من 
بأقدمة  درهم   12.222.222.22

نضية.
 Réalités Afrique : قبو  شركة

بصفتها شريكا جديدا.
نقل مقر الشركة إلى الدارالبيضاء 
)نيكر  الدابو�شي  زيد  أبو  زنقة   ،3

سابقا).
اعأماد نظام أسا�شي جديد تحت 
شكل شركة ذات مسؤولية محدودة.
تم القيام باإليداع القانوني بكاتبة 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
سبأمبر   32 بأاريخ  للدارالبيضاء 

2222 تحت رقم 747948.
201 P

 ACCES CAPITAL
ATLANTIQUE MAROC

شركة مساهمة 
رأسمالها : 1.822.222.22 درهم 
الكائن مقرها : الدرالبيضاء 121، 
شارع املسيرة الخضراء الطابق ابو 

السجل الأجاري : 112.115
الحل املسبق

العامة  الجمعية  بموجب 
في املنعقدة  للمساهمين   املخألطة 

32 مارس 2222،تقرر :

ومعاينة  للشركة  املسبق  الحل 
ورئيس  املأصرفين  مهام  توقف 

مجلس اإلدارة واملدير العام.
 HDID مكأب  تعيين 
طرف  من  املمثل   CONSULTANTS
السيد محمد حديد، بصفأه مصفيا.
الأصفية  مقر  تحديد 
املسيرة  شارع   ،121 بالدارالبيضاء 

الخضراء الطابق ابو .
تم القيام باإليداع القانوني بكاتبة 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
سبأمبر   32 بأاريخ  للدارالبيصاء 

2222 تحت رقم 747946.
202 P

HDID CONSULTANTS
4, زنقة املعطي جزولي )فريو  سابقا) أنفا 

الدارالبيضاء

LAXMI HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 122.222.22 درهم

الكائن مقرها : شارع املسيرة زنقة 6 
أكأو1ر رقم 6 الطابق الثالث، الشقة 

3، 22122 أنفا الدارالبيضاء
السجل الأجاري 29 .31 
تفويت حصص الشركة

وتعيين مدبر اقتراني
بموجب قرارات الشريك الوحيد 
بأاريخ 8 سبأمبر 2222، تقرر ما يلي:

تفويت 252 حصة في الشركة التي 
لفائدة  بنيس  فريد  السيد  يمألكها 

ر�شى بنيس.
من  بنيس،  ر�شى  السيد  تعيين 
لبطاقة  الحامل  مغر1ية  جنسية 
 BE857369 رقم  الوطنية  الأعريف 
غير  وملدة  اقترانيا  مدبرا  بصفأه 

محدودة.
اعأماد نظام أسا�شي جديد تحت 
شكل شركة ذات مسؤولية محدودة.
تم القيام باإليداع القانوني بكأابة 
الضبط لدى املحكمة الأجارية للدار 
 2222 سبأمبر   32 بأاريخ  البيضاء 

تحت رقم 747965.
203P

STE HDID CONSULTANTS
4 زنقة  املعطي جزولي )زنقة فريو  سابقا أنفا) 

الدارالبيضاء

STE CDG INVEST
شركة مساهمة

رأسمالها : 5.856.162.322 درهم
مقرها االجأماعي : عمارة صندوق 

االيداع والأدبير ساحة موالي 

الحسن الر1اط

السجل الأجاري رقم : 61.511

الزيادة في راسما  الشركة 
ونقل مقرها

العامة  الجمعية  بموجب 

في املنعقدة  للمساهمين   املخألطة 

 31 مارس 2222، تقرر ما يلي :

الشركة  راسما   في  الزيادة 

لرفعه  درهم   331.129.722 بمبلغ 

الى  درهم   5.856.162.322 من 

6.187.272.222 درهم.

نقل مقر الشركة الى الر1اط محج 

و8،   7 االعما   عمارة  رياض،  مركز 

الطابق الثالث، حي الرياض.

للنظام  الأالزمي  الأعديل 

االسا�شي.

تم القيام بااليداع القانوني بكأابة 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 ،2222 سبأمبر   29 بأاريخ  بالر1اط 

تحت رقم 127226.

204 P

STE HDID CONSULTANTS
4 زنقة  املعطي جزولي )زنقة فريو  سابقا أنفا) 

الدارالبيضاء

STE FIPAR HOLDING
شركة مساهمة

رأسمالها : 3.222.222.222 درهم

مقرها االجأماعي : الر1اط عمارة 

املامونية ساحة موالي الحسن

السجل الأجاري رقم : 29.151

الزيادة في راسما  الشركة 
ونقل مقرها

العامة  الجمعية  بموجب 

في املنعقدة  للمساهمين   املخألطة 

 26 ديسمبر 2222، تقرر ما يلي :

الشركة  راسما   في  الزيادة 
لرفعه  درهم   35 . 22.222 بمبلغ  
الى  درهم   3.222.222.222 من  

22.222 .3.576 درهم.
للنظام  الأالزمي  الأعديل 

االسا�شي.
االدارة  مجلس  مداوالت  بموجب 
تمت   ،2222 مارس   2 في  املجأم  

معاينة ما يلي :
الر1اط  الى  الشركة  مقر  نقل 
محج مركز رياض، عمارة االعما  7، 

الطابق الثالث، حي الرياض.
تعديل الفصل الراب  من النظام 

ابسا�شي .
تم القيام بااليداع القانوني بكأابة 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 ،2222 سبأمبر   29 بأاريخ  بالر1اط 

تحت رقم 127225.
205 P

STE HDID CONSULTANTS
4 زنقة  املعطي جزولي

 )زنقة فريو  سابقا أنفا) الدارالبيضاء

 STE ACACIA
PARTICIPATIONS

شركة مساهمة
رأسمالها : 3.263.222 1 درهم

مقرها االجأماعي : عمارة صندوق 
االيداع والأدبير ساحة موالي 

الحسن الر1اط
السجل الأجاري رقم : 59.539

معاينة فقدان 4/3 رأسما  الشركة
واسأمرار اسأغاللها ونقل مقرها

العامة  الجمعية  بموجب 
املخألطة للمساهمين املنعقدة في 32  

مارس 2222، تقرر ما يلي :
أنه الداعي للحل املسبق للشركة، 
الذاتية تقل عن  رغم أن الرساميل 
بعد  وذلك  الشركة،  رأسما    1/ 
 357 املادة  ملقأضيات  طبقا  البث 
من القانون 17/95 املأعلق بشركات 

املساهمة.
نقل مقر الشركة الى الر1اط محج 
و8،   7 االعما   عمارة  رياض،  مركز 

الطابق الثالث، حي الرياض.
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للنظام  الأالزمي  الأعديل 

االسا�شي.

تم القيام بااليداع القانوني بكأابة 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 ،2222 سبأمبر   29 بأاريخ  بالر1اط 

تحت رقم  12722.

206 P

ائأمانية ماغأا

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجأماعي : 12 زنقة املوحدين شقة رقم 

1 حسان الر1اط

STE EL AMRANI PHYSIO-

CLINICA
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

بمقأ�شى عقد عرفي مسجل في 21 

بالر1اط قد تم تاسيس   2222 يوليو 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الخصائص  تحمل  الوحيد  الشريك 

الأالية :

 EL AMRANI  : التسمية 

.PHYSIO-CLINICA

الترويض   : االجأماعي  الهدف 

الطبي.

رأسما  الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 الى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة مقسمة 

على الشكل الأالي :

السيدة العمراني فاطمة الزهراء 

.. 1222 حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأاسيس النهائي.

السنة املالية : من فاتح يناير الى 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

رقم  : عمارة 32  االجأماعي  املقر 

14 زنقة جبل تازكا اكدا  الر1اط.

املسيرة : السيدة العمراني فاطمة 

الزهراء.

 : الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

.146371

207 P

STE MISMAL
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 122.222 درهم
مقرها االجأماعي :رقم 31 شارع 
االمير سيدي محمد السوي�شي 

الر1اط
تصفية مسبقة للشركة

العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 
يونيو   26 بأاريخ  االسأثنائي املنعقد 
بالر1اط قرر الجم  العام ما   2222

يلي :
الأصفية املسبقة للشركة ابأداء 

من 26 يونيو 2222.
الدويري  امحمد  السيد  تعيين 
جمي   ومنحه  للشركة  كمصفي 
والضرورية  القانونية  الصالحيات 

للقيام بهذه املهمة.
باملقر  الأصفية  مقر  تحديد 
شارع   31 رقم   : للشركة  االجأماعي 
السوي�شي  محمد  سيدي  االمير 

الر1اط.
لدى  القانوني  االيداع  تم 
املحكمة الأجارية بالر1اط تحت رقم 

.127. 23
208 P

STE NORDTEL
SARL AU

CAPITAL : 122.222 DHS
 SIEGE SOCIAL : COMPLEXE

 RESIDENTIEL 11 IMM   APPT 6
ANASSI MEKNES
رف  رأسما  الشركة

بمكناس  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
باالضافة   ،2222 سبأمبر   23 بأاريخ 
الى املادة 6 و7 من قانون الشركة قرر 
راسما    ،NORDTEL شركة  أعضاء 
الشركة 122.222 درهم، والتي يوجد 
مقرها االجأماعي باملجم  السكني 11 
6 أنا�شي مكناس،  4 شقة رقم  عمارة 

تقرر ما يلي :
قدره  بما  الشركة  راسما   رف  
  22.222 ليصبح  درهم   322.222
درهم بدال من 122.222 درهم، جمي  
القديمة  لالسهم  تضاف  االسهم 

للسيد مسكين عبد الحق.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 
أكأو1ر   6 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2222، تحت رقم 3262.
209 P

STE MED FOOD COMPANY
SARL AU

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 
 18 سبأمبر 2222، تم تأسيس شركة 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وحيد والتي تحمل الخصائص الأالية :

 STE MED FOOD  : التسمية 
.COMPANY

.SARL AU : الصفة القانونية
الخضر  بي    : االجأماعي  الهدف 
الخضر  تةوي   بالأقسيط،  الطرية 
املطعم،  تسليم البضائ ،  والفواكه، 

تنظيم الحفالت.
رأسما  الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   122

بين الشركاء على الشكل الأالي :
 1222 العمراني  املهدي  السيد 

حصة.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأاسيس النهائي أي من تاريخ وض  

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

االولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجأماعي : 15 شارع االبطا  

الشقة رقم 4 اكدا  الر1اط.
املسير : السيد املهدي العمراني.

 : الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 
.146439

210 P

STE IMMOXY
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
عرفي  عقد  ملقأضيات  طبقا 
يونيو  221   2 بأاريخ  بالدارالبيضاء 
لشركة  االسا�شي  القانوني  وض   تم 
مميزاتها  املحدودة  املسؤولية  ذات 

كاالتي :

التسمية : IMMOXY  شركة ذات 

مسؤولية محدودة.

الشركة  تهدف   : االجأماعي  املقر 

داخل املغرب وفي الخارج.

بمخألف  العقاري  االنعاش 

أنواعه، خاصة البناء، تشييد جمي  

وتسويقها  واملباني  العقارات  انواع 

للغير.

حدد   : االجأماعي  الراسما  
 122.222 مبلغ  في  الشركة  راسما  

حصة   1222 الى  مقسم  درهم 

اجأماعية قيمة كل حصة 122 درهم 

حررت وسجلت جميعها على الشكل 

الأالي :

 52  .... بوزوب   محمد  السيد 

حصة.

 952  .......   BINA BAYTI شركة 

حصة.

مجموع ........... 1222 حصة.

يأم تسيير الشركة ملدة   : التسيير 

غير محدودة من طرف :

بوزوب ،  محمد  السيد 

بأاريخ  املزداد  الجنسية،  مغربي 

لبطاقة  الحامل   22.23.1962

 ،B136114 رقم  الوطنية  الأعريف 

تجزئة  بالدارالبيضاء،  القاطن 

فلوريدا رقم 2 كاليفورنيا.

بوزوب ،  ناصر  السيد 

بأاريخ  املزداد  الجنسية،  مغربي 

لبطاقة  الحامل   28.28.1961

 ،B 2222  رقم الوطنية  الأعريف 
القاطن بالدارالبيضاء، اقامة بوشرى 
تجزئة املولد  رقم  12 زنقة ابن الكثير 

املعاريف.

العقود  جمي   في  الشركة  تلتزم 

بالأوقي  املنفصل من طرف السيد 

السيد  طرف  من  أو  بوزوب   محمد 

ناصر بوزوب .

تم تحديد مدة الشركة في   : املدة 

99 سنة ابأداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل الأجاري.

كل  يحدد   : االجأماعي  الأمرين 

يبأدئ  تمرين اجأماعي في مدة سنة، 

من فاتح يناير وينأهي في 31 ديسمبر.
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الصافية،  االر1اح  من   : االر1اح 

لأكوين   22 يعاد   مبلغ  يؤخذ 

يأوقف  صندوق االحأياط القانوني، 

الزاميا  يكون  أن  عن  الخصم  هذا 

الى  االحأياط  صندوق  يصل  عندما 

خمس راس املا .

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

 12 بأاريخ  بالدارالبيضاء  الأجارية 

يونيو   221، تحت رقم 552869.

رقم  الأجاري  السجل  يحمل 

.325  9

211 P

STE CMCC
SARL

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي، 

 ،CMCC SARL شركة  شركاء  اتفق 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد ما يلي :

بي   قرر الجم  العام االسأثنائي، 

15 حصة تحت ملكية السيد محمد 

بو عليلة، بموجب الضمانات العادية 

والقانونية في هذا الشأن الى السيد 

محمد كابر 15 حصة.

قرر الشريك الوحيد، نقل شركة 

بدال من العنوان زنقة انقرا العمارة 

املحيط الر1اط الى   1 شقة رقم   19

الكائن بشارع عبد  الجديد  العنوان 

الكريم الخطابي، شقة رقم 1 العمارة 

رقم 233 حي املحيط الر1اط.

لدى  القانوني  االيداع  تم  وقد 

املحكمة الأجارية بالر1اط تحت رقم 

127227 بأاريخ 28 سبأمبر 2222.

212 P

 STE ALL SERVICES YOU

 NEED
SARL

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي، 

 ALL SERVICES شركة  اتفق شركاء 

شركة محدودة   YOU NEED SARL

املسؤولية تقرر  ما يلي :

االسأثنائي،  العام  الجم   قرر  

حصة تحت ملكية السيد   522 بي  

بموجب  الرحمن،  عبد  كوغبار 

الضمانات العادية والقانونية في هذا 

الشأن الى السيدة حليمة زروق 252 

 252 املطاوي  طارق  والسيد  حصة 

حصة.

االسأثنائي،  العام  الجم   وقرر 

بي  522 حصة تحت ملكية السيدة 

الضمانات  بموجب  زروق،  حليمة 

العادية والقانونية في هذا الشأن الى 

حصة   252 نعمة  القادري  االنسة 

واالنسة القادري هبة 252 حصة.

االسأثنائي،  العام  الجم   وقرر 

نقل شركة الى العنوان الجديد الكائن 

باقامة عمر 1 عمارة 12 الشقة رقم 7 

الوفاق تمارة.

لدى  القانوني  االيداع  تم  وقد 

املحكمة الأجارية بالر1اط تحت رقم 

127226 بأاريخ 28 سبأمبر 2222.

213 P

 STE GROUPE CMCC

SARL AU

العام  الجم   بمقأ�شى 

الوحيد  الشريك  قرر  االسأثنائي، 

 GROUPE CMCC SARL لشركة 

AU، شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد ما يلي :

قرر الشريك الوحيد، نقل شركة 

بدال من العنوان زنقة انقرا العمارة 

املحيط الر1اط الى   1 شقة رقم   19

الكائن بشارع عبد  الجديد  العنوان 

الكريم الخطابي، شقة رقم 1 العمارة 

رقم 233 حي املحيط الر1اط.

لدى  القانوني  االيداع  تم  وقد 

املحكمة الأجارية بالر1اط تحت رقم 

127228 بأاريخ 28 سبأمبر 2222.

214 P

فيطا كوم

مكأب الحسابات والجبايات

واستشارة املقاوالت

32 زنقة لبنان الشقة رقم 8 املحيط الر1اط

الهاتف : 25.37.72.32.12

 STE HAJJOUB AGRI VERT

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجأماعي : شارع االبطا  رقم 

4 أكدا  الر1اط

بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 

تم تاسيس شركة  7 سبأمبر 2222، 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص الأالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 STE HAJJOUB AGRI  : التسمية 

.VERT  SARL AU

الهدف : االسأغال  الزراعي.

االبطا   شارع   : االجأماعي  املقر 

رقم 4 أكدا  الر1اط.

يوم  من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأاسيس.

حدد   : االجأماعي  الراسما  

 122.222 في  االجأماعي  الراسما  

درهم مقسمة الى 1222 حصة بقيمة 

122 درهم لكل حصة مقسمة بين :

يمألك   : البلغيتي  حسن  السيد 

122 حصة.

السنة االجأماعية : من فاتح يناير 

الى 31 ديسمبر.

تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 

حسن البلغيتي مسير للشركة ملدة غير 

محددة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

سبأمبر   28 الأجارية بالر1اط بأاريخ 

.2222

رقم الأجاري :  12715 الر1اط.

215 P

فيطا كوم

مكأب الحسابات والجبايات

واستشارة املقاوالت

32 زنقة لبنان الشقة رقم 8 املحيط الر1اط

الهاتف : 25.37.72.32.12

 STE ELITE JEWELLERY
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجأماعي :  2 قيسارية واد 

الذهب يعقوب املنصور الر1اط

بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 

تم تاسيس شركة  2 سبأمبر 2222، 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص الأالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

 STE ELITE  : التسمية 

.JEWELLERY SARL

بالأقسيط  البي    : الهدف 

املجوهرات والساعات.

املقر االجأماعي :   2 قيسارية واد 

الذهب يعقوب املنصور الر1اط

يوم  من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأاسيس.

حدد   : االجأماعي  الراسما  

 122.222 في  االجأماعي  الراسما  

درهم مقسمة الى 1222 حصة بقيمة 

122 درهم لكل حصة مقسمة بين :

يمألك 952  السيد محمد بلهري  

حصة. 

 52 يأملك  بلهري  ياسين  السيد 

حصة.

السنة االجأماعية : من فاتح يناير 

الى 31 ديسمبر.

تم تعيين السيد    : تسيير الشركة 

احمد امزيل  مسير للشركة ملدة غير 

محددة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

سبأمبر   28 الأجارية بالر1اط بأاريخ 

.2222
 1 6227  : رقم السجل الأجاري 

الر1اط.

216 P
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FITACOM

مكأب الحسابات والجبايات

واستشارة املقاوالت

32 زنقة لبنان الشقة رقم 8 حي املحيط الر1اط

الهاتف : 25.37.72.32.12

STE NANO DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة

عقد  تم  عرفي،  عقد  بمقأ�شى 

 12 بأاريخ  االسأثنائي  العام  الجم  

 NANO لشركة   2222 أغسطس 

املسؤولية  ذات  شركة   ،  DESIGN

املحدودة، مقرها االجأماعي : مسجد 

حي   ،H4 أم القرى السكن الوظيفي 

الفرح الر1اط، وقد تقرر ما يلي :

 : تحويل املقر االجأماعي للشركة 

قرر الجم  العام نقل املقر االجأماعي 

املركز   BE21  : الأالي  العنوان  من 

الأجاري مرجان حي الرياض الر1اط 

أم  مسجد   : الجديد  العنوان  الى 

حي   ،H4 الوظيفي  السكن  القرى، 

الفرح الر1اط.

قرر   : االسا�شي  النظام  تعديل 

الجم  العام تعديل املواد الأالية من 

النظام االسا�شي للشركة : املادة 4.

املحكمة  تم االيداع القانوني في  

الأجارية بالر1اط تحت رقم 126722 

بأاريخ 15  سبأمبر 2222.

217 P

FITACOM

مكأب الحسابات والجبايات

واستشارة املقاوالت

32 زنقة لبنان الشقة رقم 8 حي املحيط الر1اط

الهاتف : 25.37.72.32.12

STE BEAUTY AND SPA
شركة ذات مسؤولية محدودة

عقد  تم  عرفي،  عقد  بمقأ�شى 

 13 بأاريخ  االسأثنائي  العام  الجم  

 STILL لشركة   2222 أغسطس 

شركة   ،  BEAUTY AND SPA

مقرها  املحدودة،  املسؤولية  ذات 

شارع واد   4 اقامة رقم   : االجأماعي 

بهت، شقة رقم 1 اكدا  الر1اط، وقد 

تقرر ما يلي :

 : تحويل املقر االجأماعي للشركة 

قرر الجم  العام نقل املقر االجأماعي 

من العنوان الأالي : اقامة رقم 2 شارع 

1 اكدا  الر1اط  واد بهت، شقة رقم 

 4 رقم  اقامة   : الجديد  العنوان  الى 

اكدا    1 شقة رقم  شارع واد بهت، 

الر1اط الر1اط.

قرر   : االسا�شي  النظام  تعديل 

الجم  العام تعديل املواد الأالية من 

النظام االسا�شي للشركة : املادة 4.

املحكمة  تم االيداع القانوني في  

الأجارية بالر1اط تحت رقم 3  127 

بأاريخ 27  أكأو1ر 2222.
لالستشارة والأنبيه

فيطا كوم

218 P

شركة يا مي أرشيتاكتير استوديو
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 222.222 درهم
مقرها االجأماعي : شارع الزيأون 

شقة رقم 5 الطابق الثاني اقامة 

مبروكة 2 حي الرياض الر1اط

زيادة رأسما  الشركة
بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 

اتفق  بالر1اط   2219 أكأو1ر   28

مي  يا  »شركة  لشركة  العام  الجم  

ذات  شركة  اسأوديو»،  أرشيأاكأير 

رأسمالها  يقدر  محدودة  مسؤولية 

مقرها  ويوجد  درهم   222.222 ب 

شارع    : الأالي  بالعنوان  االجأماعي 

الثاني  الطابق   5 رقم  الزيأون شقة 

حي الرياض الر1اط   2 اقامة مبروكة 

على ما يلي :

تفويت الحصص : قررت السيدة 

شوقي مريم تفويت جمي  حصصها 

الى 1222 من فئة 122 درهم لفائدة 
يكون  وبهذا  مريم  فقار  السيدة 

الأوزي  الجديد كالأالي :

حصة   2222 مريم  فقار  السيدة 

من فئة 122 درهم.

املجموع ...... 2222 حصة.

تحيين القوانين االساسية لشركة.

بكأابة  القانوني  االيداع  تم 

بالر1اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2222 يونيو   22 بأاريخ 

.125232

219 P

شركة كونساي لوجيستيك 

انجنيوري كلين
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجأماعي : العمارة  81 

الشقة رقم 5 الصفا 4 سال الجديدة

تغيير مقر  شركة
بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 

الجم   اتفق   ،2222 أغسطس   31

»كونساي لوجيستيك  العام لشركة 

ذات  شركة  كلين»،  انجنيوري 

وحيد  لشريك  محدودة   مسؤولية 

درهم   122.222 ب  رأسمالها  يقدر 

بالعنوان  االجأماعي  مقرها  ويوجد 

 ،5 الشقة رقم   81 العمارة    : الأالي 

الصفا 4 سال الجديدة.

لشركة  العام  الجم   قرر 

انجنيوري  لوجيستيك  »كونساي 

كلين» تغيير مقر الشركة من العنوان 

السابق الى العنوان الجديد :
رقم 3 عمارة TP شارع النخيل حي 

الرياض الر1اط.

بكأابة  القانوني  االيداع  تم 

بسال   االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

بأاريخ 28 سبأمبر  2222، تحت رقم 

.35282

220 P

STE SEGURA TEI
بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ في  2 

بسال قرر الجم  العام   2222 مارس 

ما   SEGURA TEI االسأثنائي لشركة 

يلي :

تحويل املقر الرئي�شي للشركة الى  
38 حي  1 شارع واد لوكوس رقم  رقم 

الصفاء القرية سال.

خر1وش  أناس  السيد  تعيين 

كمسير للشركة.

الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

سبأمبر   28 بأاريخ    35282 بسال 

.2222

221 P

 STE INTERNATIONAL

 SOFTWARE AND

 MECHANICAL TESTING

ORGANISATION

»ISMATO«

SARL AU

الزيادة في رأسما   الشركة

االسأثنائي  املحضر  بمقأ�شى 

قررت   ،2222 سبأمبر   29 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

 INTERNATIONAL الشريك الوحيد

 SOFTWARE AND MECHANICAL

 TESTING ORGANISATION

.SIGLE «ISMATO« SARL AU

مقرها االجأماعي عمارة 25 شقة 

3 زنقة واد زيز اكدا  الر1اط.

الزيادة في رأسما  الشركة بمبلغ 

من  لنقله  وذلك  درهم   282.222

درهم   322.222 الى  درهم   22.222

2822 حصة جديدة بقيمة  باصدار 

كلها  تحرر  واحدة  لكل  درهم   122

ادماج  طريق  عن  االكأأاب  وقت 

السيد  لصالح  الجارية  الحسابات 

محمد مصلوح.

 تعديل البند الساب  من القانون 

االسا�شي للشركة تبعا لذلك.

بمكأب  القانوني  االيداع  تم 

بالر1اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2222 أكأو1ر   5 بأاريخ 

.127368

222 P
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 STE COMMERCE EL
YOUNOUSSI

SARL AU
CAPITAL  : 122.222 dhs

 SIEGE SOCIAL : HAY SALAM
 GR/O RUE 6 N°13 ETAGE 22

KSAR EL KEBIR(M
تأسيس شركة

بمقأ�شى عقد عرفي بأاريخ فاتح 
واملصادقة  وض    2222 سبأمبر 

وتجيسل الوثائق املأعلقة :
 STE COMMERCE EL بأأسيس 

.YOUNOUSSI SARL AU
 STE  : الأجاري  العنوان 
 COMMERCE EL YOUNOUSSI

.SARL AU
املقر االجأماعي : الطابق الثاني من 
 6 املنز  الكائن بحي السالم م/و زنقة 

رقم 13 القصر الكبير.
املدة : 99 سنة.

 122.222  : الشركة  رأسما  
درهم.

مسأغل  املزاو ،  النشاط 
مسأودع، بي  مواد الأنظيف.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد رشيد اليون�شي.

والتسجيل  القانوني  االيداع  تم 
الكبير  بالقصر  االبأدائية  باملحكمة 
رقم  تحت   ،2222 أكأو1ر   5 بأاريخ 

.448
223 P

STE MOUPRO
SARL

CAPITAL : 122.222 DHS
 SIEGE SOCIAL : HAY SALAM
 GR/O RUE 6 N°13 ETAGE 22

KSAR ELKEBIR M
تأسيس شركة

بأاريخ  تم  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
وض  واملصادقة   2222 سبأمبر   14

وتسجيل الوثائق املأعلقة :

.STE MOUPRO SARL بأأسيس
 STE  : الأجاري  العنوان 

.MOUPRO SARL
املقر االجأماعي : الطابق االو  من 
املنز  الكائن بحي الحلوفي زنقة 9 رقم 

39 القصر الكبير.
املدة : 99 سنة.

 122.222  : الشركة  رأـسما  
درهم.

املنأجات  بي   املزاو ،  النشاط 
مواد  بي   والزجاجية،  البالستيكية 

الأنظيف.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد مصطفى اسأيأو.
والتسجيل  القانوني  االيداع  تم 
الكبير  بالقصر  االبأدائية  باملحكمة 
رقم  تحت   ،2222 أكأو1ر   6 بأاريخ 

.453
224 P

C.C.A.S
SARL

CABINET DE COMPTABILITE AGREE
 PAR LE MINISTERE DE L›ECONOMIE ET

DES FINANCES

 STE CONCASSEUR
TASAOUTE
تفويت حصص

تعيين مسير جديد
العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 
الغير العادي محرر بالر1اط بأاريخ 21 
القرارات  اتخاذ  تم   ،2222 سبأمبر 

الأالية :
ملكية  من  حصة   192 تفويت 
السيد الشريقي رحا  لصالح السيدة 

بشرى عمراني ادري�شي.
تفويت 62 حصة من ملكية السيد 
لصالح  حصص   12  : الحسين  راح 
السيدة بشرى عمراني ادري�شي و52 

حصة لصالح السيد راح ابراهيم.
تعيين السيد راح ابراهيم كمسير 

جديد للشركة.
اخضاع الشركة للأوقي  املنفصل 
أو  الشريقي رحا   السيد  للمسيرين 

السيد راح ابراهيم.

عمراني  بشرى  السيدة  تعيين 

ادري�شي كشريكة جديدة.

جديد  أسا�شي  قانون  وض  

من  سبق  ما  م   موفق  للشركة 

الأعديالت.

ولقد تم االيداع القانوني للمحضر 

يوم  بأمارة  االبأدائية  املحكمة  لدى 

23 سبأمبر 2222، تحت رقم 265 .

225 P

شركة ت ب بلباز 

ش.ذ.م.م

مقرها االجأماعي : 23 شارع انوا  

عمارة فلوري 11 مكأب رقم 4 

ميموزا القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم   2222 أكأو1ر   5 يوم  بالقنيطرة 

وض  القانون االسا�شي لشركة ذات 

بالخصائص  محدودة  مسؤولية 

الأالية :

بلباز  ب  ت  شركة   : التسمية 

ش.ذ.م.م.

شارع انوا    23  : املقر االجأماعي 

 4 رقم  مكأب   11 فلوري  عمارة 

ميموزا القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

مقاو  في نقل   : موضوع الشركة 

مقاو  في نقل السل ،  املسأخدمين، 

مقاو  النقل املدر�شي.

 122.222  : الشركة  رأسما  

درهم.

الشركة  تسيير  عهد   : التسيير 

للسيد نور الدين بلباز.

الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 

باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة بأاريخ 

 79466 تحت رقم   ،2222 أكأو1ر   5

سجل تجاري رقم 23 56.

226 P

شركة فريكروس تور  
ش.ذ.م.م

مقرها االجأماعي : 23 شارع انوا  
عمارة فلوري 11 مكأب رقم 4 

ميموزا القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم   2222 أكأو1ر   5 يوم  بالقنيطرة 
وض  القانون االسا�شي لشركة ذات 
بالخصائص  محدودة  مسؤولية 

الأالية :
تور  فريكروس  شركة   : التسمية 

ش.ذ.م.م.
شارع انوا    23  : املقر االجأماعي 
 4 رقم  مكأب   11 فلوري  عمارة 

ميموزا القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

مقاو  في نقل   : موضوع الشركة 
مقاو  في نقل السل ،  املسأخدمين، 

مقاو  النقل املدر�شي.
 122.222  : الشركة  رأسما  

درهم.
الشركة  تسيير  عهد   : التسيير 

للسيد العطار محمد.
الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 
بالقنيطرة  االبأدائية  باملحكمة 
بأاريخ فاتح أكأو1ر 2222، تحت رقم 

79392 سجل تجاري رقم 56315.
227 P

STE SAGEMCOM MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات شريك  وحيد
رأسمالها : 12.222 درهم

مقرها االجأماعي : 34 شارع عقبة 
الشقة رقم 8، اكدا  الر1اط

السجل الأجاري رقم : 131519 
الر1اط

مداوالت  محضر  بمقأ�شى 
الشريك الوحيد لشركة »ساجمكوم 
 SAGEMCOM MAROC املغرب» 
يونيو   32 بأاريخ  بالر1اط  املحرر 
2222، قرر الشريك الوحيد للشركة 

ما يلي :
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القانوني  املمثل  بأغيير  االقرار 
اينيرجي  »ساجمكوم  لشركة 
 SAGEMCOM ENERGY وتيليكوم» 
أصبح  الذي   & TELECOM SAS
كور1ورايت  ساجمكوم  شركة 
 ،  SAGEMCOM CORPORATE
للقانون  مبسطة  مساهمة  شركة 
االجأماعي  مقرها  الكائن  الفرن�شي، 
 92522 طريق امبراطور   ،252 برقم 
مسجلة في السجل  رويا  مامليزون، 
تحت  لنانأير،  وللشركات  الأجاري 
رقم 852251356، في شخص ممثلها 
سيفيان»  »باتريك  السيد  القانوني 
بدال من السيد   PATRICK SEVIAN
 PATRICK سيفيان»  »باتريك 

SEVIAN شخصيا.
للمحضر  القانوني  االيداع  تم 
املحكمة  لدى  الضبط  بكأابة 
 25 بأاريخ  بالر1اط،  الأجارية 
أغسطس 2222، تحت رقم 126185 
م  االعالن بالأعديل املودع تحت رقم 

.3271
من أجل مقأطف و1يان

املسير

227 مكرر

STE SAGEMCOM MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد
رأسمالها : 12.222 درهم

مقرها االجأماعي : 34 شارع عقبة 
شقة رقم 8 أكدا  الر1اط

السجل الأجاري : 131519 الر1اط
اسأمرار  محضر  بمقأ�شى 
املغرب  ساجمكوم  شركة  نشاط 
املحرر   SAGEMCOM MAROC
 ،2222 سبأمبر   7 بأاريخ  بالر1اط، 
قرر الشريك الوحيد للشركة ما يلي :
اسأمرار نشاط الشركة املذكورة.

للمحضر  القانوني  االيداع  تم 
املحكمة  لدى  الضبط  بكأابة 
 29 بأاريخ  بالدارالبيضاء  الأجارية 
 ،127232 تحت رقم  سبأمبر2222، 
تحت  املودع  بالأعديل  االعالن  م  

رقم 4119.
من أجل مقأطف و1يان

املسير

228 P

ARMEMENT ATK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اعالن مأعدد القرارات
بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

تم   ،2222 سبأمبر   12 في  املؤرخ 

اتخاذ القرارات اآلتية :

 KATASAB الشركة  تفويت 

أصل  من  اجأماعية  حصة   5222

5222 حصة التي تملكها إلى الشركة 

.SESAMARINE

السيد  مشارك  مسير  اسأقالة 

وتعيين مسير وحيد  الأاقي  بوشراوي 

السيد كما  صبري :

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة 

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد :

ابسا�شي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   6 بأايخ  بالعيون  االبأدائية 

2222، تحت رقم 2355.

229 P

ATLAS CIVIL
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسما  قدره : 1.222.222 درهم

املقر االجأماعي : 18 شارع عمر ابن 

الخطاب شقة 2 أكدا ، الر1اط

السجل الأجاري : 146443

تم  قد  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

الخصائص  تحمل  شركة  تأسيس 

الأالية :

.ATLAS CIVIL : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

أعما  البناء   : الهدف االجأماعي 

والهندسة املدنية والطرق والشبكات 

املخألفة وتهيئة املساحات الخضراء 

والحدائق.
راس املا  : 1.222.222 درهم.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 
التسجيل  تاريخ  من  تبأدئ  ابولى 

بالسجل الأجاري.
شارع عمر   18  : املقر االجأماعي 

ابن الخطاب شقة 2 أكدا  الر1اط.
السيد  بين  مشترك   : التسيير 

حميد البري  والسيد حسن توشنت.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
 6 بأاريخ  بالر1اط  الأجارية  املحكمة 

أكأو1ر 2222، تحت رقم 22 127.
230 P

STE G T E TRAV
SARL

العادي  الغير  العام  الجم   قرر 
 2219 سبأمبر   7 بأاريخ  املنعقد 
ذات  شركة   G T E TRAV لشركة 
رأسمالها  املحدودة  املسؤولية 

122.222 درهم.
مقرها االجأماعي : عمارة 32 شقة 
زنقة موالي احمد الوكيلي حسان   8

الر1اط ما يلي :
املسبقة  الأصفية  في  الشروع 

للشركة.
 32 تحديد مقر الأصفية بعمارة 
الوكيلي  احمد  موالي  زنقة   8 شقة 

حسان الر1اط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سبأمبر   28 الأجارية بالر1اط بأاريخ 

.D127193 2222، تحت رقم
231 P

ديوان ابسأاذ عاد  املكالني
موثق بطنجة

شارع موال يوسف، إقامة الفأح، بلوك ب، 
الطابق 2ن رقم 35، طنجة
هاتف : 5 /  33 25399

فاكس : 5 33 25399

HIM REAL ESTATE
ش ذ م م 

رأسمالها : 122.222 درهم
املقر االجأماعي : طنجة، إقامة 

الأجميل، زنقة أبي ضرضر، طابق 
السادس، رقم 38

تلقاه  رسمي  عقد  بمقأ�شى 
ابسأاذ عاد  املكالني موثق بطنجة 

أغسطس  يوليو و6   27 بأاريخ فاتح، 
ابسا�شي  النظام  تأسيس  تم   2222
محدودة،  مسؤولية  ذات  لشركة 

مميزاتها كالأالي :
: تأخذ الشركة تسمية :  التسمية 

HIM REAL ESTATE ش ذ م م.
سواء  الشركة  تهدف   : الهدف 

داخل املغرب أو خارجه إلى :
وخاصة  العقاري  اإلنعاش 
ذات  املساكن  و1ناء  ابرا�شي  تجزئة 
الأجاري  املنهي،  االسأعما  السكني، 

أو اإلداري بغرض الكراء أو البي .
تسيير،  كراء،  بناء،  شراء، 
معاوضة أو بي  كلي أو جزئي لألرا�شي، 

عقارات أو حقوق عقارية.
دراسة، إنشاء، تهيئة، انجاز جمي  
املدنية  بالهندسة  الأجهيز  أشغا  
العمارات،  بناء  أشغا   القروية،  أو 
بجمي   واملعالجة  الحاالت  جمي  

أشكالها.
املشاركة املباشرة أو الغير املباشرة 
املمكنة  الطرق  مخألف  طريق  عن 
في جمي  أنواع املقاوالت أو الشركات 

املأواجدة أو املزم  إنشاؤها.
الأصدير،  عمليات  جمي  
الشراء، البي ، االسأيراد ونقل جمي  
ابولية،  املواد  السل ،  املنأوجات، 
أدوات وأشياء بجمي  أنواعها التي من 
مباشرة  بطريقة  تساهم  أن  املمكن 
أو غير مباشرة في إنجاز الهدف املومأ 

اليه أعاله.
املساهمة بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة للشركة في جمي  العمليات 
بالهدف  عالقة  لها  التي  الأجارية 
االجأماعي للشركة عن طريق تقديم 

حصة اكأأاب أو طرق أخرى.
العمليات  جمي   عامة  و1صفة 
الصناعية،  الأجارية،  املالية،  
لها عالقة  التي  العقارية  أو  املنقولة 
بالهدف  مباشرة  غير  أو  مباشرة 
غير  الخصائص  وذات  االجأماعي 

املحدودة بهدف تنمية الشركة.
املقر  يوجد   : االجأماعي  املقر 
إقامة  طنجة،   : للشركة  االجأماعي 
طابق  ضرضر،  أبي  زنقة  الأجميل، 

السادس، رقم 38.
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تم تحديد مدة الشركة في   : املدة 

تأسيسها  تاريخ  من  ابأداء  سنة   99

النهائي.

رأسما   تحديد  تم   : الرأسما  

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 

حصة اجأماعية   1222 مقسمة إلى 

قيمة كل واحدة 122 درهم مقسمة 

كالأالي :

 522 السيد عبد الحفيظ أكدي 

حصة.

السيد عماد الجميلي 2 3 حصة.

 162 عثمان  رضا  محمد  السيد 

حصة.

املجموع 1222 حصة.

يأم تسيير الشركة من   : التسيير 

أكدي  الحفيظ  عبد  السيد  طرف 

غير  ملدة  الجميلي  عماد  والسيد 

محدودة بصفتهما مسيران للشركة.

اإلمضاء االجأماعي :

منفصل  بإمضاء  الشركة  تلزم 

الحفيظ  عبد  السيد  مشترك  وغير 

اكدي والسيد عماد الجميلي.

املركز  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  طنجة  لالستثمار  الجهوي 

السجل  رقم   ،2222 أغسطس   28

بطنجة  الأجارية  باملحكمة  الأجاري 

.127291
للخالصة والبيان

232 P

ابسأاذ محمد الهم�شي

موثق بسال

18، شارع فاس

الهاتف : 5531 25378

الفاكس : 5529 25378

 DIAGNOSTICA شركة

SCIENCE ET VIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

برأسما  يصل إلى 1.222.222 درهم

بمقأ�شى عقد توثيقي محرر من 

طرف ابسأاذ محمد الهم�شي بأاريخ 

23 يونيو 2222، قرر الشركاء تعديل 

أنشطة  بإضافة  الشركة  غرض 

جديدة.

النظام  من   2 املادة  تعديل 

ابسا�شي للشركة.

تحديث النظام ابسا�شي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر  فاتح  بأاريخ  بسال  الأجارية 

2222، تحت رقم 381.

233 P

شركة يورين كافي

ش م م

حي املغرب العربي رقم 122 شارع 

طارع ابن زياد مسيرة 2 تمارة

تكوين شركة محدودة املسؤولية

بأمارة  مؤرخ  عقد  بمقأ�شى 

القوانين  تم وض    2222 فبراير   26

ابساسية لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات الأالية :

كافي  يورين  شركة   : التسمية 

ش م م.

الهدف : مقهى.

: حي املغرب العربي  املقر الرئي�شي 

رقم 122 شارع طارق ابن زياد مسيرة 

2 تمارة.

سنة ابأداءا من تاريخ   99  : املدة 

تكوين الشركة.

بما  املا   رأس  حدد   : املا   رأس 

على  مقسم  درهم   122.222 قدره 

درهم   122 بنسبة  حصة   1222

الصندوق  في  ودفعت  للواحدة، 

االجأماعي للشركة.

ابر1اح  من   %5 تؤخذ   : ابر1اح 

الصافية للأأسيس االحأياطي.

تدار الشركة من طرف   : التسيير 

غير  ملدة  ضريف  العربي  السيد 

محدودة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

سبأمبر   12 بأاريخ  بأمارة  الأجارية 

رقم  الأجاري  السجل  تحت   ،2222

.132685
للبيان والنشر

234 P

TMMJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اعالن مأعدد القرارات
بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 
املؤرخ في 7 سبأمبر 2222، تم اتخاذ 

القرارات الأالية :
سفيان،  أوزان،  السيد  تفويت 
حصة   922 الفريد  سيمون، 
حصة   1222 أصل  من  اجأماعية 

.ADUW SARL لفائدة شركة
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات  شركة  إلى  واحد  بشريك 

املسؤولية املحدودة.
ابسا�شي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سبأمبر   23 الأجارية بالر1اط بأاريخ 

2222، تحت رقم 3917.
235 P

KITCHEN SPACE
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

في  حرر  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم   2222 سبأمبر   23 الر1اط بأاريخ 
ذات  لشركة  ابسا�شي  النظام  وض  
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات املبينة فيما يلي :
.KITCHEN SPACE : التسمية

ذات  شركة   : الشركة   شكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

وجبة   : هي  الشركة  من  الغاية 
املسأحضرات  الطبخ،  خفيفة، 
القائمة على الغذاء من أصل حيواني 

ونباتي واملنأجات الزراعية.
شقة  شارع اببطا ،   ،15  : املقر 

رقم 4، أكدا  - الر1اط.
سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 

اعأبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.
 122.222 الجماعي  املا   رأس 

درهم املوزع كما يلي :
السيد مالك ابن سودة 122.222 

درهم، 1222 حصة.

تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 

غير  ملدة  سودة  ابن  مالك  السيد 

محددة.

السنة الجماعية ما بين فاتح يناير 

إلى مأم ديسمبر.

لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

الأجارية بالر1اط تحت رقم 268 .

236 P

FREH PLUS
SARL AU 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد

في  حرر  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

الر1اط بأاريخ 29 سبأمبر 2222، تم 

ذات  لشركة  ابسا�شي  النظام  وض  

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات املبينة فيما يلي :

.FRESH PLUS : التسمية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

إنشاء   : الشركة  من  الغاية 

لأجميد  تعبئة  وحدة  وتشغيل 

واسأغال  الفواكه، والخضروات.

 28 رقم  شقة   32 إقامة   : املقر 

 - لوكيلي حسان  احمد  موالي  زنقة 

الر1اط.

سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 

اعأبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.

 122.222  : الجماعي  املا   رأس 

درهم املوزع كما يلي :

العودي  الجهاد  أبو  السيد 

122.222 درهم ب 1222 حصة.

تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 

العودي ملدة غير  الجهاد  أبو  السيد 

محددة.

السنة الجماعية ما بين فاتح يناير 

إلى مأم ديسمبر.

لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

الأجارية بالر1اط تحت رقم 267 .

237 P
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AL AAOUCH
SARL AU

رأسمالها : 12.222 درهم
مقرها االجأماعي : ممر ابو�شي عمارة 

1 شقة 6، أكدا ، الر1اط
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
 2222 سبأمبر   32 بأاريخ   الر1اط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
والتي  وحيد  شريك  من  املحدودة 

تحمل الخصائص الأالية :
 AL AAOUCH SARL  : التسمية 

.AU
الهدف االجأماعي : منعش عقاري 

وأعما  مخألفة.
درهم   12.222  : رأسما  الشركة 
مقسمة إلى 122 حصة من فئة 122 

درهم للحصة الواحدة.
السيد زهير منصوري 122 حصة.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأأسيس النهائي أي من تاريخ وض  

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

ابولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
1 شقة  : ممر ابو�شي عمارة  املقر 

6، أكدا ، الر1اط.
املسير : السيد زهير منصوري.

 : الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 
.146437

238 P

ARGENCY
SARL

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
قد تم  بالر1اط،   2222 فاتح أكأو1ر 
تحمل  لشركة  أسا�شي  قانون  وض  

الخصائص الأالية :
.ARGENCY : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدودة.

الهدف االجأماعي : أشغا  البناء، 
الهندسة  ابشغا  العامة والخاصة، 
ابرا�شي  وتجهيز  شراء  املدنية، 

واإلنعاش العقاري.

درهم   122.222  : املا   رأس 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   122

على الشكل الأالي :
السيد لبريني محمد 522 حصة.

 522 بنشعبون  أما   السيدة 
حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأأسيس النهائي.

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

ابولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجأماعي : الر1اط سكأور 4 

- م 1 - شارع ابرز حي الرياض.
محمد  لبريني  السيد   : التسيير 

وملدة غير محددة.
 : الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

146511 بالر1اط
239 P

MARYAM MEDIA PRIVE
SARL 

تأسيس شركة
بمقأ�شى عقد عرفي املؤرخ بأاريخ 
تأسيس  تم   2222 أغسطس   2 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص الأالية :
 MARYAM MEDIA  : التسمية 

.PRIVE SARL
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.
مقر الشركة : محج الرياض سنتر 
شارع  و8   7 بناية  الخامس  الطابق 

الأين الر1اط.
جعلت   : االجأماعي  الهدف 
املغرب  داخل  لها  هدفا  الشركة 
وخارجه إما لحسابها أو حساب الغير 

أو باالشتراك :
االشهار.

الأأطير في اللغة االنجليزية.
التسويق الرقمي والتربوي.

تقديم الخدمات.
رأسما  الشركة : 122.222 درهم 
مكون من 1222 حصة من فئة 122 
مقسمة  الواحدة  للحصة  درهم 

كالأالي :

السيدة جيسيكا ديان ماتهيو 822 

حصة.

السيدة يزان سلمى 222 حصة.

املدة : 99 سنة ابأداء من تأسيس 

الشركة.

ديان  جيسيكا  السيدة   : املسير 

ماتهيو والسيدة يزان سلمى.

فاتح  من  تبأدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر  فاتح  يوم  بالر1اط  الأجارية 

.D127298 2222، تحت رقم

240 P

SAM IMMO
تأسيس رشكة ذات املسؤولية املحدودة 

بمساهم  واحد
تبعا للعقد العرفي بأاريخ 5 أكأو1ر 

تم وض  قوانين الشركة ذات   2222

املميزات الأالية :

.SAM IMMO : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

العمليات  جمي    : املوضوع 
املأعلقة بالأقسيم والأطوير العقاري 

وتطوير وخدمة ومعدات الأقسيم.

الحضرية  ابرا�شي  جمي   حيازة 

بجمي   واسأغاللها  والريفية 

أشكالها..... الخ.
رقم    بوملان  زنقة   : الرئي�شي  املقر 

87، حي حط الرملة 1، العيون.

الراسما  : حدد في مبلغ 122.222 

حصة   1222 غلى  مقسمة  درهم 

درهم وتملكها بالكامل   122 من فئة 

السيد السيد طيفور محمد.

اإلدارة : تسير من طرف السيد بن 

طيفور محمد.

بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبأدائية بالعيون 

رقم  تحت   ،2222 أكأو1ر   5 بأاريخ 

9 2222/23، وتم تسجيلها بالسجل 

الأحليلي عدد  الرقم  الأجاري تحت 

.33329

241 P

MRA CONSEIL
ش م م ش و

رأسما  : 52.222درهم

املقر االجأماعي : الر1اط، السوي�شي، 

571، شارع محمد السادس، إقامة 

ماتيس، بلوك أ، الطابق الثاني

I C E N° 222.219.983.222.262

تحويل مقر الشركة
بقرار من الجم  العام االسأثنائي 

قرر   ،2222 يونيو   12 يوم  املنعقد 

ا  ر  »م  لشركة  الوحيد  الشريك 

كونساي ش م م ش و» ما يلي :

للشركة  االجأماعي  املقر  تحويل 

من  العام  الجم   يوم  من  ابأداءا 

الر1اط حسان، 23، إقامة ليأوليب، 

ملأقى زنقة يوسف   ،14 الشقة رقم 

بن تاشفين وموالي احمد لوكيلي إلى 

571 شارع محمد  الر1اط، السوي�شي 

بلوك ا  ماتيس،  إقامة  السادس، 

الطابق الثاني.

)املقر  الراب   الفصل  تغيير 

االجأماعي) من القانون ابسا�شي تبعا 

لذلك.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ملدينة  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت   ،2222 أكأو1ر   7 يوم  الر1اط 

رقم 68 .127.
مقأطف و1يان

242 P

ECOMYA
SARL

راسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجأماعي تجزئة أماني املحل 

2 حي الوفاق تمارة

تأسيس رشكة
بأاريخ  العرفي  العقد  بمقأ�شى 

31 أغسطس 2222، تم وض  قوانين 

الشركة ذات املميزات الأالية :

.ECOMYA SARL : التسمية

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.
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الغرض االجأماعي بإيجاز :
تجارة.

شبه صيدلية ومواد الأجميل.
اسأيراد وتصدير.

املدة : حددت في 99 سنة.
أماني  تجزئة  ك  االجأماعي  املقر 

املحل 2 حي الوفاق تمارة.
الرأسما  : حدد في مبلغ 122.222 
حصة قيمة   522 درهم مقسمة إلى 
درهم مقسمة على   122 كل واحدة 
الحق  الشريك هاشيمي موالي عبد 
 122 واحدة  كل  قيمة  حصة   522

درهم هاشيمي يونس.
تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 

السيد موالي هاشيمي عبد الحق.
تم لدى كأابة   : اإليداع القانوني 
بالر1اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
بأاريخ فاتح أكأو1ر 2222، تحت رقم 

. 2 1
الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

بالر1اط 1 1328.
243 P

STE GESTFA
SARL AU

راسمالها : 122.222 درهم
مقرها االجأماعي

مركز رياض 61 زاوية شارع اللة 
الياقوت ومصطفى املعاني رقم 69 
الطابق الثاني رقم 69 الدار البيضاء

تأسيس شركة
بأاريخ  العرفي  العقد  بمقأ�شى 
قوانين  وض   تم   ،2219 أكأو1ر   3

الشركة ذات املميزات الأالية :
.GESTFA SARL AU : التسمية

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

شراء، بي ، كراء، اسأغال  املباني 
أو العمليات العقارية ابخرى.

العمليات  جمي   عامة  بصفة 
الأجارية،  الصناعية،  الخدمات 
املرتبطة  العقارية  املنقولة  املالية 
بالهدف  مباشرة  غير  أو  مباشرة 
االجأماعي و1جمي  ابهداف املشابهة.

املدة : حددت في 99 سنة.
 61 مركز رياض   : املقر االجأماعي 
زاوية شارع اللة الياقوت ومصطفى 
املعاني رقم 69 الطابق الثاني رقم 69 

الدار البيضاء.
الرأسما  : حدد في مبلغ 122.222 
درهم مقسمة إلى 1222 حصة قيمة 
درهم مقسمة على   122 كل واحدة 
فاطنة  السيدة  الوحيد  الشريك 

اصيبو.
تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 

السيدة فاطنة اصيبو.
كأابة  لدى  تم  القانوني  اإليداع 
بالدار   الأجارية  باملحكمة  الضبط 
 ،2219 نوفمبر   14 بأاريخ  البيضاء 

تحت رقم 32652.
السجل الأجاري رقم 448355.

244 P

STE GESTFA
SARL AU

راسمالها : 122.222 درهم
مقرها االجأماعي

مركز رياض 61 زاوية شارع اللة 
الياقوت ومصطفى املعاني رقم 69 
الطابق الثاني رقم 69 الدار البيضاء

السجل الأجاري رقم 448355
تفويت حصص

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 
تمت   ،2219 نوفمبر   28 في  املؤرخ 

املصادقة على ما يلي :
اصيبو  فاطنة  السيدة  تفويت 
الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 
حصة   BJ121 37 922 رقم 
 122 واحدة  كل  قيمة  اجأماعية 

درهم من حصصها لفائدة :
الحامل  محمد  رشدي  السيد 
رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

BJ1 2623 122حصة.
السيد رشدي عبد الحي الحامل 
رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

BJ1233885 122حصة.
الحامل  حسن  رشدي  السيد 
رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

BJ383271 122حصة.

السيد رشدي عبد املجيد الحامل 
رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

BJ1 2628 622 حصة.
تعيين السيد رشدي عبد املجيد 

مسير الوحيد للشركة.
تحويل الشكل القانوني من شركة 
محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد 

إلى شركة محدودة املسؤولية.
تحيين النظام ابسا�شي.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بأاريخ  البيضاء  بالدار   الأجارية 
رقم  تحت   ،2219 ديسمبر    12

.723369
السجل الأجاري رقم 448355.

245 P

E.N NEGOCE SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها 122.222 درهم
العنوان : زنقة سمية إقامة شهرزاد 

3 الطابق 4 رقم 22 الدار البيضاء
تأسيس

بالدار   2222 يوليو   22 بأاريخ 
تم تأسيس شركة محدودة  البيضاء 

املسؤولية صفاتها كما يلي :
.E.C negoce sarl : التسمية

الهدف : الشركة تهدف أساسا إلى :
في  واملأاجرة  وتوزي   اسأيراد 
أنواعها  بمخألف  النارية  الدراجات 

وجمي  قط  الغيار املأعلقة بها ؛
املقر االجأماعي : زنقة سمية إقامة 
الدار   22 رقم   4 الطابق   3 شهرزاد 

البيضاء.
الرأسما  : حدد رأسما  الشركة 
في 122.222 درهم مقسمة إلى 1222 
للواحدة  درهم   122 بقيمة  حصة 

موزعة على الشركاء كاآلتي :
 : السيد املسعودي موالي محمد 

522 حصة ؛
 522  : السيد شرقي عبد الوهاب 

حصة ؛
املجموع : 1222 حصة.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 
التسجيل بالسجل الأجاري باسأثناء 

حالة الأمديد أو الفسخ املسبق.

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

التسيير : عين السيد شرقي مسيرا 
للشركة وذلك ملدة ثالث سنوات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  البيضاء  بالدار   الأجارية 
رقم  تحت   2222 أغسطس   13
2978 7 والأقييد بالسجل الأجاري 

لنفس املحكمة تحت رقم 469189.
 246 P

 ASS شركة
 TRANSPORTATION

COMPANY
 SARL AU

محدودة املسؤولية ش.و
الأأسيس

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 
حررت  بأكادير   2222 سبأمبر   18
املسؤولية  محدودة  شركة  قوانين 
ذات شريك وحيد خصائصها كالأالي : 
ASS TRANSPORTATION : االسم 

.COMPANY
نــــقــــل الـــســــلـــ  لــــحــســــاب   : الهدف 

الــــغـــــيـــر.
 املقر االجأماعي : عند انجكوفسك،

 29 السعدي  شيخ  محمد  شارع 
الراب   الطابق  مرحبا  عمارة  فبراير 

تالبورجت اكادير.
سنة ابأداءا من تاريخ   99  : املدة 

الأاسيس النهائي.
في  حدد   : االجأماعي  الرأسما  
الى  مقسم  درهم   122.222 مبلغ 
درهم   122 فئة  من  حصة   1222

للواحدة موزعة على الشريك : 
السيد عبد االله اوفدير. 

فاتح  من  تبأدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   31 في  وتنأهي  يناير 
سنة ما عدا السنة املالية االولى التي 
الى غاية  الأأسيس  تاريخ  تبأدئ من 

31 ديسمبر.
الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 
وملدة غير محدودة السيد عبد االله 

اوفدير.
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الأوقي   حق  اسناد   : االمضاء 
السيد عبد  لفائدة  والبنكي  اإلداري 

االله اوفدير.
5 % لأكوين  ابر1اح : يأم اقأطاع 
عليه  املنصوص  االحأياطي  الرصيد 
يخصص  او  يوزع  والصافي  قانونيا 
جديد  من  مرحل  مبلغ  او  احأياطا 

برمأه اوجزئيا.
االيداع  تم   : القانوني  االيداع 
باملحكمة الضبط  بكأابة   القانوني 
أكأو1ر   6 بأاريخ  بأكادير  الأجارية 

2222 تحت رقم 96566.
للخالصة والأذكير

247 P

 SAUDIENNE شركة
 BADGHSH IMPORT

EXPORT
 SARL AU

محدودة املسؤولية ش.و
الأأسيس

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 
حررت  باكادير   2222 سبأمبر   21
املسؤولية  محدودة  شركة  قوانين 
ذات شريك وحيد خصائصها كالأالي : 
 SAUDIENNE  : االسم 

.BADGHSH IMPORT EXPORT

الهدف : االســــأيراد والأصديــــــر.
 املقر االجأماعي : عند انجكوفسك،

 29 السعدي  شيخ  محمد  شارع 
الراب   الطابق  مرحبا  عمارة  فبراير 

تالبورجت اكادير.
سنة ابأداءا من تاريخ   99  : املدة 

الأاسيس النهائي.
في  حدد   : االجأماعي  الرأسما  
الى  مقسم  درهم   122.222 مبلغ 
درهم   122 فئة  من  حصة   1222

للواحدة موزعة على الشريك : 
احمد  مبارك  بادغيش  السيد 

مبارك. 
فاتح  من  تبأدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   31 في  وتنأهي  يناير 
سنة ما عدا السنة املالية االولى التي 
الى غاية  الأأسيس  تاريخ  تبأدئ من 

31 ديسمبر.

الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 

بادغيش  السيد  محدودة  غير  وملدة 

مبارك احمد مبارك.

الأوقي   حق  اسناد   : االمضاء 

 اإلداري والبنكي لفائدة السيد بادغيش

مبارك احمد مبارك

5 % لأكوين  ابر1اح : يأم اقأطاع 

عليه  املنصوص  االحأياطي  الرصيد 

يخصص  او  يوزع  والصافي  قانونيا 

جديد  من  مرحل  مبلغ  او  احأياطا 

برمأه اوجزئيا.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

باملحكمة  الضبط  بكأابة  القانوني 

أكأو1ر   26 بأاريخ  بأكادير  الأجارية 

2222 تحت رقم 96565.
للخالصة والأذكير

248 P

VELGA
تأسيس شركة 

سبأمبر   7 طبقا للعقد املؤرخ في 

ابسا�شي  القانون  وض   تم   2222

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

وشريك واحد على النحو الأالي : 

.VELGA : اسم الشركة

الهدف : رعاية ابطفا .

شارع  زاوية   : االجأماعي  املقر 

فبراير،   29 وشارع  السعدي  الشيخ 

عمارة مرحبا الطابق الثاني اكادير.

املدة : 99 سنة.

الرأسما  : 12.222 درهم مقسمة 

درهم   122 مقابل  حصة   122 إلى 

للحصة 

 التسيير :  السيد كريم قربي رقم 

.J218536E بطاقة اإلقامة

والباقي  للذخيرة   5%  : ابر1اح 

حسب قرار الشركاء .

تبأدئ من فاتح يناير إلى   : السنة 

غاية 31 ديسمبر

الأجارية  باملحكمة  اإليداع  تم   

 2222 سبأمبر   15 بأاريخ  باكادير 

تحت رقم 96272.

250 P

شــركة فير بارتناريا

ش.م.م

 SOCIETE VERT PARTENARIAT 

 sarl

رأس مالها 122.222 درهم

رقم 255 بلوك ب حي اساكا تيكوين 

اكادير

 إعالن عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

مؤرخ  عرفي  عقد  1بمقأ�شى 

تم  م،   2222 سبأمبر  فاتح  بأاريخ 

لشركة  ابسا�شي  القانون  إحداث 

ذات املسؤولية املحدودة من طرف 

املوقعين للعقد، خصائصها كالأالي : 

 STE التسمية : شركة فير بارتناريا

.VERT PARTENARIAT

بلوك   255 رقم   : املقر اإلجأماعي 

ب حي اساكا تيكوين اكادير.

مقاولة   : اإلجأماعي  الهدف 

 TRAVAUX والبناء.  االشغا  

 .DIVERS OU CONSTRUCTION

 : في  حدد  الشركة  ما   رأس 

ألف  إلى  مقسمة  درهم   122.222

للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 

الواحدة يملكها كل من : 

 3 2 السيد الصالح عبد الجليل 

حصة.

السيد بقاسم ادريس 332 حصة.

السيد أو1رقا محمد 332 حصة. 

الصالح  السيد  عين   : التسيير 

عبد الجليل مسير للشركة ملدة غير 

محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  2لقد 

 32 املحكمة الأجارية بأكادير بأاريخ 

 96498 م تحت رقم   2222 سبأمبر 

السجل الأجاري 44499.

251 P

Cabinet

IDJAMAA CONSEILS 

 : Siège social

 N°72 ، LOT MESUGINA، DRARGA، 

AGADIR

Tél :  26626 1288

Email : Idjamaa.conseils@gmail.com

TACO BOIS
العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 

املنعقد في  2 أغسطس 2222 والدي 

ذات  شركة  تأسيس  بموجبه  تم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالأالي : 

TACO BOIS : االسم الأجاري

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.

الرأسما  : 122.222 درهم.

سليماني   : السيد  يأوفر  حيث 

الحسين على 1222 حصة.

الهدف : أشغا  النجارة.

العنوان : رقم 157، بلوك ف، حي 

الزيأون، تكويناكادير.

فاتح  من  تبأدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

تسير من طرف السيد   : التسيير 

سليماني الحسين ملدة غير محددة. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بأكادير في 16 سبأمبر 2222 

تحت رقم 96296.

252 P

YSTA LOGISTIQUE الشركة
تأسيس

بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 

القوانين  تم وض    2222 سبأمبر   4

ابساسية لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات الأالية : 

YSTA LOGISTIQUE : التسمية

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية. 

البضائ  لحساب  نقل   : الهدف   

الغير

بلوك   113 رقم   : املقر االجأماعي 

21 حي أكدا  21 أيت ملو  .
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في  حدد   : االجأماعي  الرأسما  
 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222
املمثلة  هم  در   122 فئة  من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية :
 522 زغبوش  يوسف  السيد 

حصة.
السيد طارق العزيزي 522 حصة. 
زغبوش  يوسف  عين   : التسيير 

مسير للشركة ملدة غير محددة.
املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
اإلبأدائية  باملحكمة  الضبط  كأابة 
6 أكأو1ر 2222 تحت  بإنزكان بأاريخ 

رقم 1696.
املسير 

253 P

VIK LOG TRANS
RC :   5 1 / AGADIR

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة من شريك واحد

بأكادير  تم  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تأسيس   2222 سبأمبر   21 بأاريخ 
من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك واحد مواصفتها كالأالي : 
.VIK LOG TRANS : التسمية

مقاو  نقل   : الهد ف االجأماعي 
البضائ  وطنيا ودوليا لحساب الغير.

االسأيراد والأصدير. 
وسيط.

حي  كراج   : االجأماعي  املقر   
الصفراني أغروض أكادير.  

املدة : 99 سنة.
 122.222  : االجأماعي  الرأسما  
حصة   1222 إلى  مقسمة  درهم 
للسهم   122 بقيمة  اجأماعية 

مقسمة كالأالي :
الساجد  العزيز  عبد   : السيد 

1222 حصة.
التسيير : تعيين السيد عبد العزيز 

الساجد كمسير لشركة.
من  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.
الفصل  مقسمة حسب   : ابر1اح 

17 من قانون الشركة. 

إيداعه  تم   : القانوني  اإليداع 
تحت  بأكادير  الأجارية  باملحكمة 

96554 يوم 25 أكأو1ر 2222.
 للخالصة والبيان 

254 P

CRISTAL VERRE
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بموجب عقد عرفي تمت املصادقة 
 ،2222 سبأمبر   21 بأاريخ  عليه 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة باملواصفات الأالية :
فير كريسأا   شركة   :  االسم 

 ش م م.
الغرض : أعما  مخألفة وأشغا  

البناء.
مركز سيدي بيبي   : املقر الرئي�شي 

اشأوكة أيت باها بيوكرى.
في  حدد   : الشركة  رأسما  
 522 أي  موزعة  درهم   122.222

حصة.
بومهراز نجات : 52.222 درهم أي 

522 حصة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
والسيدة  حميد  الشاوي  السيد 

بومهراز نجات.
الضبط  بكأابة  اإليداع  تم 
بانزكان  االبأدائية  املحكمة  لدى 
رقم  تحت   ،2222 أكأو1ر   2 بأاريخ 

.2222/1675
للنسخ واإلشارة

255 P

الينا فروي
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات شريك واحد
طبقا للعقد املؤرخ في 29 سبأمبر 
ذات  شركة  تأسيس  تم   ،2222
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد بالخصائص الأالية :
االسم : الينا فروي.

الهدف : تصدير واسأيراد الخضر 
والفواكه.

 122.222  : املجموعة  رأسما  

درهم.

املسير : بن عبو عبد الوهاب.

املقر االجأماعي : حي النهضة زنقة 

عبد هللا بن ياسين رقم 14 طاطا.

املدة : 99 سنة.

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 

طاطا  باملحكمة  الأجاري  بالسجل 

بأاريخ فاتح أكأو1ر   78 تحت الرقم 

.2222
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SEEDS CREATION
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

طبقا للعقد املؤرخ في 15 سبأمبر 

ذات  شركة  تأسيس  تم   ،2222

بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

الأالية :

 SEEDS CREATION  : االسم 

.SARL

املنأجات  و1ي   صناعة   : الهدف 

البالسأكية.

االسأيراد والأصدير.
 122.222  : املجموعة  راسما  

درهم.

التسيير : عصام اوتكورت.
رقم  بلوك  2   : االجأماعي  املقر 

126 حي الحرش أيت ملو .

املدة : 99 سنة ابأداء من تأسيس 

الشركة.

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة  الأجاري  بالسجل 

 1645 تحت رقم  االبأدائية بانزكان، 

بأاريخ 29 سبأمبر 2222.
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LA VISTA VISION
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تأسيس  تم   ،2222  2 أغسطس 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

وخاصياتها كالأالي :

 LA VISTA شركة   : التسمية 
.VISION

شارع   21 رقم   : االجأماعي  املقر 
موالي علي الشريف تراست انزكان.

الهدف االجأماعي : بصرياتي.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  راسما  
 1222 درهم مقسمة على   122.222
درهم للواحدة لصالح   122 من فئة 

البحماني رشيد.
تسيير الشركة : يأم تسيير الشركة 

من طرف البحماني رشيد.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة بانزكان تحت 

رقم 1537.
السجل الأجاري رقم 5 211 يوم 

18 سبأمبر 2222.
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STE SIBRAMED
SARL
تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم  بأيزنيت بأاريخ 22 سبأمبر 2222 
والتي  لشركة  أسا�شي  قانون  وض  

تحمل الخصائص الأالية : 
 STE SIBRAMED  : التسمية 

.SARL
ENTREPRENEUR : الهدف االجأماعي 
DE TRAVAUX DIVERS OU 
CONSTRUCTIONSNEGOCIANT

راس املا  : حدد في مبلغ 122.222 
حصة من   1222 إلى  درهم مقسمة 

فئة 122 درهم موزعة كالأالي : 
 122 إبراهيم  اضرضور  السيد 

حصة من فئة 1222 درهم.
من تاريخ  99 سنة ابأداء   : املدة   

تأسيسها النهائي.
رياض   41 رقم   : االجأماعي  املقر 

اقشوش زنقة الحمام تيزنيت.
: السيد اضرضور إبراهيم  املسير 

مسيرا للشركة وملدة غير محدودة.
بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبأدائية بأيزنيت 
أكأو1ر   2 في   2222/693 تحت رقم 

.2222
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AZUL CONSULTANT

 Siège Social : Avenue Bir Anzarane N°1

Majmaa Lahbab Taroudant

 TEL : 25.28 85 33 7  GSM :

26.62.16.26.59

Email : naouar29@yahoo.fr

SHADID CAPITAL

 Sarl AU

رأسمالها 222 122 درهم

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

بمقأ�شى عقد عرفي موق  باكادير 

تأسست   2222 سبأمبر   21 بأاريخ 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

املواصفات  تحمل  وحيد  بشريك 

الأالية : 

 SHADID CAPITAL  : التسمية 

.Sarl AU

املوضوع : موضوع الشركة هو : 

1) أعما  البناء.

املنأجات  وتوزي   و1ي   شراء   (2

الطبية.

3) الأجارة في الذهب واملاس.

في  محدد   : االجأماعي  الرأسما  

 1222 إلى  موزع  درهم   122.222

درهم   122 بفئة  اجأماعي  نصيب 

للواحد مكأتبة ومسددة كلها. 

عمارة   GH 26  : االجأماعي  املقر 

166 شقة 11 اسالن اكادير. 

املدة : مدة الشركة محددة في 99 

في  تاريخ تقييدها  سنة تحتسب من 

السجل الأجاري.

: سأكون الشركة مسيرة  التسيير 

وملدة غير محددة من طرف : السيدة 

بوسعيد نوار.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

اكادير  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2222 مارس   23 بأاريخ 

الأجاري  السجل  )رقم   96522

44515 اكادير).
مخأصر لغاية النشر
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 SOCIETE SERVICE ET
 SOLUTION TECHNIQUE

 ش.م.م م.و 
بأاريخ عرفي  عقد   1بمقأ�شى 
 12 سبأمبر  2222 تم تأسيس شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات مساهم 

وحيد خصائصها كالأالي : 
 SOCIETE SERVICE  : التسمية 

.ET SOLUTION TECHNIQUE
ابعما    : االجأماعي  الهدف 
الهندسة   / والكهر1ائية  الأقنية 

املدنية.
زنقة   522 رقم   : املقر االجأماعي 

926 السالم اكادير.
املدة 99 سنة.

الرأسما  : 122.222 درهم 
الشركة  بتسيير  يعهد   : التسيير 
ابوعالي  للسيد  محددة  غير  ملدة 

مصطفى. 
بكأابة  القانوني  اإليداع  2تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
باكادير في 22 أكأو1ر 2222 تحت رقم 

.96537
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REISENDE TRANS
تأسيس شركة

 14 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
شركة  تأسيس  تم   ،2222 سبأمبر 

باملواصفات الأالية : 
.REISENDE TRANS : التسمية

: مشروع النهضة  املقر االجأماعي 
رقم 162 حي الجديد طانطان.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل   
مسؤولية محدودة بشريك وحيد. 

نقل البضائ    : الهدف االجأماعي 
لفائدة الغير.

املدة : تسعة وتسعون سنة. 
رهم  د   122.222  : املا   الرأس 
اجأماعية  حصة   1222 الى  مقسم 
من فئة 122 درهم للواحدة مملوكة 
بنحدوش   : كاملة من طر ف السيد 

عبد الرزاق.
عبد  بنحدوش  السيد   : التسيير 

الرزاق.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 193 االبأدائية بطانطان تحت رقم 

والأقييد بالسجل الأجاري تحت رقم 

5545 بأاريخ 6 أكأو1ر  2222.
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STE SARSEIGE COMPTA

SARL

 STE QUIOUANE

TRANSPORT SARL

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�شي 

22 سبأمبر 2222 باكادير تم تأسيس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص الأالية :

 STE شركة   : التسمية 

 QUIOUANE TRANSPORT SARL

رقم   441 زنقة   : املقر ألالجأماعي 

36 حي املوظفين اكادير.

 Transport des  : الهدف 

 marchandises national et

 international pour le compte

.d’autrui

املدة : 99 سنة.

درهم   122222  : الرأسما  

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم لكل واحدة. 

اجأماعية  حصة   522 أي   %52

لفائدة سميرة كيوان. 

اجأماعية  حصة   522 اي   52%

لفائدة عزيز كيوان.

تم تعيين السيد عزيز   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  كيوان 

محدودة. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باكادير  الأجارية  باملحكمة  القانوني 

رقم  تحت   2222 أكأو1ر   6 بأاريخ 

96575 والسجل الأجاري رقم 44563.
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 SOCIETE PETANQUE
 GUELMIM DE TRAVAUX

DIVERS
 S.A.R.L AU 
إنشـــاء شركـــــة

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 
تأسيس  تم   2222 أغسطس   12
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

باملميزات الأالية : 
 Société pétanque   : التسمية  
  guelmim de travaux divers

.S.A.R.L AU
املقر االجأماعي :حي الرحمة بلوك 

ب رقم 39 كلميم.
درهم   122.222  : الرأسما   
فئة  من  حصة   1222 على  مقسمة 

122 درهم.
أشغا   البناء  أشغا     : الهدف  

مأعددة 
الشركاء :  محسين غر1ا  املزدادة 
بكلميم   1993 سبأمبر   25 بأاريخ 
رقم  الوطنية  للبطاقة  والحامل 
حي  حاليا  والساكن   JA163622

الرحمة كلميم. )1222 حصة).
فاتح  من  تبأدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   31 في  وتنأهي  يناير 

سنة.
: تسير الشركة حاليا من  التسيير 
طرف السيد محسين غر1ا  ملدة غير 

محددة.
باملحكمة  تم   : الأجاري  السجل 
سبأمبر   23 االبأدائية كلميم بأاريخ 

2222 تحت رقم 3299/2222.
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 SOCIETE شركة
 PARAPHARMACIE

ELBOUKHARI
SARL
تأسيس

بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 
تم وض  القوانين  14 سبأمبر 2222 
ابساسية لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات الأالية : 
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 PARAPHARMACIE  : التسمية 

.ELBOUKHARI

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.

الباراطبية  املنأجات   : الهدف 

والبارافرما�شي

 77 رقم  املحل   : االجأماعي  املقر 

عمارة 17 الشطر 6 اقامة النهضة حي 

السالم اكادير

في  حدد   : االجأماعي  الرأسما  

 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222

حصة من فئة 122 در هم في ملكية :

 السيدة ليلة البخاري 522 حصة 

والسيد سعيد البخاري 522 حصة. 

ليلة   : السيدة  عينت   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسيرة  البخاري 

محددة.

بشكل  الشركة  تلتزم   : اإلمضاء 

للسيدة  الوحيد  بالأوقي   صحيح 

الوتائق  جمي   عن  البخاري  ليلة 

واإلجراءات اإلدارية واملالية وغيرها. 

املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

تحت رقم   2222 سبأمبر   32 بأاريخ 

.96491
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 Société STE OPERA

 MACHINES
SARL AU

تأسيس شركــة ذات مسؤولية 
محدودة

  11 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تأسست شركة ذات  سبأمبر  2222 

باملواصفات  محدودة  مسؤولية 

الأالية : 

 STE OPERA  : التسمية 

 .MACHINES

وتسويق  اسأيراد   : املوضوع 

املعدات الزراعية.

املقر االجأماعي : دوار درايد سيدي 

بيبي بيوكرى .

املبلغ  حدد   : الشركة  رأسما  
 1222 إلى  مجزأ  درهم   122.222 في 

حصة من فئة 122 درهم للواحدة.
التسيير : أسند التسيير إلى السيد 
الكبوس الحسين ملدة غير محدودة. 
تلتزم  البنكي،  للأوقي   بالنسبة  أما 
للسيد  الوحيد  بالأوقي   الشركة 

الكبوس الحسين.
تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.
وقد تم اإليداع القانوني بمكأب 
الضبط باملحكمة االبأدائية بانزكان 
رقم  تحت   2222 أكأو1ر   25 بأاريخ 
1685. وتم تسجيل الشركة بالسجل 

الأجاري تحت رقم21317. 
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OGMULTI SERVICE شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسما  االجأماعي : 122.222 
درهم

املقر االجأماعي : زنقة املسجد 
سيدي واعزيز أوالد برحيل تارودانت

الأأسيس
بأاريخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 
31 أغسطس 2222 تم وض  القانون 
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
ذات  الوحيد  للشريك  املحدودة 

املميزات الأالية : 
 OGMULTI شركة   : التسمية 

.SERVICE SARL AU
وكالة  ابموا ،  تحويل   : الهدف 

أعما ، الوساطة الأجارية.
املسجد  زنقة   : االجأماعي  املقر 
سيدي واعزيز أوالد برحيل تارودانت.
في  حدد   : االجأماعي  الرأسما  
إلى  مقسم  درهم   122.222 مبلغ 
درهم   122 فئة  من  حصة   1222

للحصة على الشكل الأالي : 
 1222 السيد عبد السالم أغلت 

حصة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيدة رشيدة كزام.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بأارودانت في 18 سبأمبر 2222 تحت 

رقم 1265.
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حسابات ادميم ش.م.م

336 شارع املقاومة ايت ملو 

الهاتف  222 25.28.2

الفاكس 9216 25.28.2

 SOUSS FRIEND شركة

LOGISTIQUE
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
بموجب عقد عرفي محرر بأاريخ 

تم وض  القانون   2222 سبأمبر   23

محدودة  شركة  لأأسيس  ابسا�شي 

املسؤولية باملميزات الأالية : 

 SOUSS شركة   : التسمية 

.FRIEND LOGISTIQUE

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة. 

رأسما   حدد   : الشركة  رأسما  

درهم مقسمة   122.222 الشركة في 

بقيمة  اجأماعية  حصة   1222 إلى 

كما  ومقسمة  للواحدة  دراهم   122

 522 السيد ارشيدي مصطفى   : يلي 

حصة والسيد عمر باجو 522 حصة.

مقر الشركة : الطابق السفلي حي 

املسيرة الدراركة اكادير.

الوطني  النقل   : الشركة  نشاط 

والدولي للبضائ  لحساب الغير. 

ارشيدي  السيد  عين   : التسيير 

 مصطفى والسيد عمر باجو كمسيران

للشركة ملدة غير محدودة.

ملزمة  الشركة   : الأوقي  

بالأوقيعات املشتركة للسيد ارشيدي 

مصطفى والسيد عمر باجو. 

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

في محددة  الشركة  مدة   :  املدة 

 99 سنة.

 تم اإليداع القانوني بكأابة الضبط
باملحكمة الأجارية باكادير يوم فاتح 
 96515 رقم  تحت   2222 أكأو1ر 

ورقم السجل الأجاري 44513.
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STE SNAP GLASS
 SARL AU

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بموجب   -  1
تم تأسيس   2222 سبأمبر   7 بأاريخ 
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك واحد ذات املميزات الأالية : 
  SNAP GLASS شركة   : التسمية 

ش.م.م ذات شريك واحد. 
الهدف :أعما  اب ملنيوم والزجاج.
والبالستيكية  املعدنية  النجارة 

وابلومنيوم والفوالذ. 
حي إكروفلوس   : املقر االجأماعي 

جماعة أورير أكادير.
 122.222  : رأس املا  االجأماعي 
درهم مجزأ إلى 1222 حصة من فئة 
ترج   الواحدة  للحصة  درهم   122

كلها للسيد منير أضرضور.
التسيير : يسير الشركة السيد منير 
املنفرد  اإلمضاء  وتخويله  أضرضور 

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

آخر ديسمبر من كل سنة.
لهذا  القانوني  اإليداع  وتم   -  2
هيئة  لدى  الضبط  بكأابة  العقد 
تحت  بأكادير  الأجارية  املحكمة 
رقم  الأجاري  والسجل   96571 رقم 

44559 بأاريخ 6 أكأو1ر 2222م.
من اجل النسخة والبيان
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 AL BASLAN شـــــركــــــة
الـسـجــل الـأـجــاري عـــدد : 237   – 

أكــاديــــر
بأاريخ عرفي،  عقد   بمقأ�شى 
تأسيس  تم   ،2222 أغسطس   31  
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
املواصفات  ذات  وحيد،  بشريك 

الأالية : 
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التسمية : AL BASLAN، ش.م.م. 
بشريك وحيد.

الهدف االجأماعي : تهدف الشركة 
إلى تحقيق ابهداف الأالية : 

 انجاز جمي  أعما  البناء واإلصالح
واملباني  العمارات  جمي   وتنصيب 
الحضرية  لجمي  اإلسأعماالت سواء 

أو الأجارية ؛ 
العامة  القونين  جمي   دراسة 
والخاصة من أجل خلق مجموعات 

عقارية لجمي  اإلسأعماالت ؛
الحضرية،  ابرا�شي  تأمين جمي  
والأجهيز  العمليات  جمي   مقاولة 
واإلقامات  العمارات  بناء  أجل  من 
املأعلقة  ابشغا   بجمي   والقيام 

بذلك ؛
مقاولة، سواء لحسابها او لحساب 
الطرقية،  ابشغا   جمي   الغير، 
الأبليط،  البناء،  املدنية،  الهندسة 
بجمي   النجارة  الحدادة،  الكهر1اء، 
أنواعها وكذا جمي  ابشغا  املأعلقة 

ببناء العمارات ؛
القيام بجمي  العمليات املأعلقة 
النباتات  وصيانة  والأتب   بالتشجير 

والحدائق ؛
املباني  وجمي   العمارات  صيانة 
املسألزمات  جمي   بتركيب  والقيام 

الأجارية واإلدارية ؛
املقاوالت  جمي   في  املشاركة 
والشركات ذات نفس الهدف أو التي 

قد تساعد على تنمينة الشركة.
العمليات  جمي   وعموما، 
الصناعية،  املالية،  الأجارية، 
بالهدف  املأعلقة  والعقارية  املنقولة 
االجأماعي او الأاب  لها والتي يمكن أن 
تساهم في نشاط الشركة وفي تنميتها

حي  أكادير،   : االجأماعي  املقر 
 ،14 رقم   ،1 زنقة   ،3 بلوك  أسايس، 

تيكيوين.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
تسجيلها في السجل الأجاري ما عدا 

الحل املسبق او الأمديد.
يأكون من   : الراسما  االجأماعي 
 1222 الى  مقسم  درهم،   122.222

سهم من فئة 122 درهم للسهم.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

املودن بو1كر مسيرا وحيدا تأسيسيا 

للشركة، ملدة غير محدودة.

 تم اإليداع القانوني بكأابة الضبط

بأكادير،  الأجارية  املحكمة  لدى 

14 سبأمبر 2222، تحت رقم  بأاريخ 

 .96235
للخــــالصة والبيـــــان
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STE AGRI ELECTRA
 « Sarl «

Au Capital de  .222.222 Dhs

 Siège Social : HAY MOULAY

ISMAIL ASSA

ICE : 222568 7522226 

تـــأسيــس
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى   (1 

شركة  تأسيس  تم   ،2222 يوليو   8

باملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الأالية : 

AGRI ELECTRA التسمية : شركة

موالي  حي   : االجأماعي  املقر 

إسماعيل أسا.

درهم    .222.222  : الرأسمـــــــــــــا  

مقسمة على 2.222  حصة من فئة 

122 درهم.

الشــــــــــــــركاء : السادة : 

بوجمعة الكبش : 222 34 حصة.

حسن هأاف : 222 6 حصة.

أشغا   في  مقاو    : الهـــــــــــــــــدف 

البناء. وأشغا  مخألفة. 

املسير القانوني : بوجمعة الكبش 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   22 بأاريخ  بكلميم  االبأدائية 

2222 تحت رقم 177.
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 STE AGAGOOS

DECORATION
SARL AU 

قرر بموجب جم  منعقد بأاريخ 

شركة  تأسيس   2222 سبأمبر   2 

ذات الخصائص الأالية :

تسمية  تم  لقد   : التسمية   .1

دكورسيةن  اكاكووس  الشركة 

»شركة ذات املسؤولية املحدودة.

رقم  عند  الشركة  مقر   : مقر   .2

شارع حسن ابو  حي الداخلة   118

اكادير 

في  حدد   : أموا   رؤوس   .3

 1222 درهم مقسومة إلى   122.222

حصة من 122 درهم للواحد وموزعة 

كالأالي. 

السيد فاضيلي رضا 1222 حصة. 

 املجموع : 1222 حصة.

: من أهداف الشركة  4. املوضوع 

الديكور والتزيين. 

5. التسيير : يعأبر السيد فاضيلي 
»س   ف كرز»  رضا املسير لشركة 

ملدة غير محدودة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة   .6

تأسيسها حسب املحضر الأأسي�شي. 

تم  لقد   : القانوني  اإليداع   .7

املحكمة  لدى  القانوني  اإليداع 

سبأمبر   15 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

السجل  رقم  9626،  تحت   2222

الأجاري رقم 271  .
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 AGACHILL SURF HOUSE
 S.A.R.L

أكاشيل سورف هاوس ش.م.م

انشاء شركة محدودة املسؤولية
بأكـادير  عرفـــي  عــقد  بمقأ�شى 

تم تأسيس   2222 فبراير   28 بأاريخ 

شركة محدودة املسؤولية. 

االسم : أكـــــاشيل ســــورف هـــــاوس. 

هدف الشركة : سكن سيـــاحي. 

دوار أوبها تمراخت   : مقر الشركة 

أوريرأ كـــادير.

املدة : محدودة في 99 سنة. 

 الرأسما  : محدد في مبلغ 122.222

حصة من   1222 الى  درهم مقسمة 

فئة 122.22 درهم للواحدة مقسمة 

كالأالي : 

بـــها شكري 1222 حصة.

السيد محمود شكري   : التسيير 
غير  وملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محدودة.
الصافية  االر1اح  توزع   : االر1اح 
على  القانونية  االقأطاعات  بعد 

الشركاء.
بكأابة  القانوني  االيداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2222 سبأمبر   32 بأاريخ  باكادير 

تحت رقم 96527.
الخالصة والأذكير
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شركة اكا بريميم سرفيس ش.ذ.م.م..

STE. BOGADOOR BTP
 S.A.R.LA.U

 الطابق االر�شي حي لشالي بيوكرى.
العام  الجم   محضر  بمقأ�شى   
الأأسي�شي بأاريخ 11 أغسطس 2222 
لشركة بوكادور بتب ش.ذ.م.م تمت 

املصادقة على ما يلي : 
التسمية : تسمية الشركة بوكادور 

بتب ش.ذ.م.م. 
 مقر الشركة : جعل املقر االجأماعي
الطابق  الأالي  بالعنوان  للشركة 

االر�شي حي لشالي بيوكرى.
تحديد  تم   : الشركة  رأسما  
درهم   122.222 رأسما  الشركة في 
مقسمة إلى )1222) حصة 122 درهم 

للحصة وموزعة كاآلتي : 
حصة   1222 السيد بوكار محمد 

DHS 122222 درهم.
 أهداف الشركة : 

اشغا  البناء والهندسة املدنية.
بي   عملية  وتصدير  اسأيراد 
وشراء جمي  منأجات ومعدات البناء 

الأجارة العامة.
الصباغة. النجارة  اعما   جمي  
النقل  الواجهات  تيهئ  الترصيص 

بجمي  انواعه كراء ونقل االليات.
التسير : السيد بوكار محمد مسير 
ملدة  ش.ذ.م.م  بتب  بوكادور  لشركة 

غير محدودة.
 21 من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

أغسطس 2222.
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االيداع القانوني : لقد تم اإليداع 

النزكان  االبأدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم   2222 سبأمبر   16 بأاريخ 

رقم  تحت  الأجاري  والسجل   1518

.21127
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حسابات ادميم ش.م.م
336 شارع املقاومة ايت ملو 

الهاتف  222 25.28.2

الفاكس 9216 25.28.2

ABOU ALI FRIGO شركة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
بموجب عقد عرفي محرر بأاريخ 
تم وض  القانون   2222 سبأمبر   32

محدودة  شركة  لأأسيس  ابسا�شي 

املسؤولية باملميزات الأالية : 

 ABOU ALI شركة   : التسمية 

.FRIGO

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة.
رأسما   حدد   : الشركة  رأسما  

درهم مقسمة   122.222 الشركة في 

بقيمة  اجأماعية  حصة   1222 إلى 

كما  ومقسمة  للواحدة  دراهم   122

السيد بوشاح علي 522 حصة   : يلي 

والسيد بوشاح ياسين 522 حصة.

مقر الشركة : الطابق السفلي رقم 

 2 بلوك 6 تجزئة اكدا  2 ايت ملو .

الوطني  النقل   : الشركة  نشاط 

الغير،  لحساب  للبضائ   والدولي 

وكراء  بي   والأصدير،  االسأيراد 

اآلالت املأحركة. 

بوشاح  السيد  عين   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  ياسين 

محدودة.

ملزمة  الشركة   : الأوقي  

بوشاح  لسيد  املشتركة  بالأوقيعات 

علي والسيد بوشاح ياسين.

السنة املالية : من فاتح يناري إلى 

31 ديسمبر. 

في محددة  الشركة  مدة   :  املدة 

 99 سنة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بازكان  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

يوم 6 أكأو1ر 2222 تحت رقم 1691 

ورقم السجل الأجاري 21325.
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STE AMJAD COFFEE
 SARL

بمقأ�شي عقد عرفي املؤرخ بأاريخ 

14 سبأمبر 2222 بانزكان تم تأسيس 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

تحمل الخصائص الأالية : 

 STE AMJAD COFFEE : التسمية

.SARL
املقر االجأماعي : رقم B225 شارع 

عبد هللا كنون حي الحسني انزكان.
رأس املا  : 122.222 درهم.

املدة : 99 سنة.

املسير : السيد توفيق املعيفي.

النشاط :مقهى. 

 تم اإليداع القانوني لدي املحكمة 

أكأو1ر  فاتح  في  انزكان  االبأدائية 

2222 تحت رقم 1667.

276 P

 DIAMAN TECHNIQUE شركة

DU SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسما  االجأماعي : 12.222 درهم

املقر االجأماعي : دوار الكرون 

الكفيفات أوالد تايمة تارودانت

الأأسيس
 17 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون  وض   تم   2222 سبأمبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة ذات املميزات الأالية : 

 DIAMAN شركة   : التسمية 

.TECHNIQUE DU SUD SARL

الهدف : تركيب وترتيب املنأوجات 

املعلوماتية،  املساعدة  املعلوماتية، 

تركيب أجهزة ومنأوجات املراقبة.

الكرون  دوار   : االجأماعي  املقر 

الكفيفات أوالد تايمة تارودانت.

في  حدد   : االجأماعي  الرأسما  
مقسم  درهم   12.222،22 مبلغ 
درهم   122 حصة من فئة   122 إلى 

للحصة على الشكل الأالي : 
 51 غا�شي  الرحمان  عبد  السيد 

حصة
السيد عثمان بلعطري 49 حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد عبد الرحمان غا�شي.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأأسيس النهائي.

بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 
االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2222 أكأو1ر   1 بأارودانت في 

رقم 1322.
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 ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

 STE DITRANSCO
 S.A.R.L.

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب  1ـ 
تم وض    2222 سبأمبر   11 بأكادير 
ذات  لشركة  ابسا�شي  النظام 
تكمن  والتي  املحدودة  املسؤولية 

مميزاتها فيما يلي :
 STE DITRANSCO : التسمية 

.S.A.R.L
الشركة  غرض  يمكن   : الغرض 
لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
أي دولة أخرى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي :
* نقل البضائ  لحساب الغير. 

مقر الشركة : يوجد مقر الشركة 
 CHEZ STE GLACE FISH SISE
 A BLOC A APPT N 3 RESIDENCE
TIGHOULA TAMRAGHT AOURIR 

 AGADIR
املدة : حددت مدة الشركة في 99 
سنة ابأداءا من تاريخ تكوينها النهائي.

رأسما   يبلغ   : الشركة  رأسما  
 122.222 درهم  ألف  مائة  الشركة 
مقسم إلى ألف حصة ذات مائة 122 

درهم كقيمة لحصة الواحدة.
السيد : حسن مالكي 522 حصة.

السيد. فيصل ميساو 522 حصة.
السنة املالية : تبأدئ في فاتح يناير 

وتنأهي في 31 ديسمبر. 
حسن  الشركة  يسير   : التسيير 

مالكي ملدة غير محدودة.
القانوني لدي كأابة  تم اإليداع   
أكادير  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت عدد   2222 أكأو1ر   26 بأاريخ 

.2222/96576
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 BOULFOUYOUL شركة
 SERVICE &MANAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد 

تأســـيــس
بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ ب   (I
أسست  بمراكش   2222 فبراير   27
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد. 
BOULFOUYOULالتسمية : شركة 

.SERVICE &MANAGEMENT
الوحدات  تسيير   : الهدف 

الفندقية.
 1 رقم  الشقة   : االجأماعي  املقر 
شارع  أتراني،  عمارة  ابو   الطابق 

الحسن الثاني كليز مراكش. 
99 سنة من تاريخ الأقييد   : املدة 

في السجل الأجاري
الرأسما  : 122.222 درهم موزع 
على 1222 حصة بمقدار 122 درهم 

للحصة موزعة كالأالي : 
الوحيد  للشريك  حصة   122

السيد بولفيو  رشيد. 
السيد  تعيين  تم   : التسيير 
بولفيو  رشيد مسير للشركة والذي 

قبل املهمة ملدة غير محددة.
بالسجل  مسجلة  الشركة   II  (
الأجاري باملحكمة الأجارية بمراكش 
رقم  تحت   26/22/2222 بأاريخ 
القانوني  اإليداع  وتم   ،123111
بنفس املحكمة بأاريخ 26/22/2222 

تحت رقم 2266 .
السأخراج والذكر

السيد بولفيو  رشيد
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 CABINET الشركة

 D،INGENIERIE CONSEIL ET

EXPETISE
تأسيس

بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 

تم وض  القوانين  11 سبأمبر 2222 

ابساسية لشركة محدودة املسؤولية 

املميزات  ذات  وحيد  شريك  ذات 

الأالية : 

 CABINET  : التسمية 

 D،INGENIERIE CONSEIL ET

.EXPETISE

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد. 

الدراسات  مكأب   : الهدف 

الهندسة واالستشارات. 
 املقر االجأماعي : رقم 66 سكأور 

  حي هدي اكادير. 

في  حدد  االجأماعي  الرأسما  

 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222

املمثلة  هم  در   122 فئة  من  حصة 

 : للحصة الواحدة في ملكية السيدة 

بنسحاب منى.

منى  بنسحاب  عينت   : التسيير 

مسيرة للشركة ملدة غير محددة.

املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

بأكدير بأاريخ 32 سبأمبر 2222 تحت 
رقم 96497.

املسير 
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 APTEKA HEALTH
س.ت : 7221 تارودانت

تأسيس شركة 
ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد تسميتها 

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقأ�شى 

تايمة،  بأوالد   2222 سبأمبر   21 في 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسست 

مميزاتها وحيد  بشريك   محدودة 

كما يلي : 

. APTEKA HEALTH : 1. التسمية

2. الهدف : ممارسة مهنة صيدلي. 

املسأحضرات  وتسويق  و1ي   شراء 

الصيدالنية والأجميلية.

إنشاء مسأوصف صيدلي وحيازته 

وتشغيله  واسأخدامه  وامأالكه 

املساعدة  ابنشطة  وجمي   وإدارته 

املرخصة.

الطبية.  العظام  تقويم  معدات 

جمي   وتعبئة  وتحضير  تمثيل 

والكيميائية  الصيدالنية  املنأجات 

البشرية  والبيولوجية  والصحية 

جمي   وتسويق  ترويج  والبيطرية، 

املنأجات الصحية وخاصة املكمالت 

الغذائية وابجهزة الطبية.

االسأحواذ  الدراسات،  إعداد 

ونقل،  واملساهمة،  أشكاله،  بجمي  

االختراع  براءات  جمي   واسأغال  

والعمليات  الأجارية  والعالمات 

املشاركة  عام  وبشكل  والتراخيص، 

بأي شكل في جمي  الشركات املماثلة 

أو ذات الصلة.

الترويج للفعاليات بجمي  أنواعها 

)معارض، ندوات، ندوات ...) املأعلقة 

وشبه  والطب  الصيدالني  باملجا  

الطبي. 

3. املقر االجأماعي : تجزئة النهضة 

الكبرى بقعة رقم 2389، أوالد تايمة.
 122.222  : الشركة  رأسما    .4

درهــم.

5. املدة : 99 سنة ابأداء من تاريخ 

التسجيل بالسجل الأجاري.

الشركة،  يسيير   : التسيير   .6

حفي�شي  السيد  الوحيد،  الشريك 

وفاء، ملدة غير محدودة. 

7. توزي  الحصص : وزع رأسما  

فئة  من  حصة   1222 على  الشركة 

لفائدة  بكاملها  محررة  122درهم، 

السيد حفي�شي وفاء.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بأارودانت بأاريخ فاتح أكأو1ر 2222 

تحت رقم 1323.
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مكأب حسابات ابن عامر

ARREFFAG RESEAUX« شركة
» ش.م.م. 

الأعريف املوحد للمقاولة :
 222633  7922227 

تأسيس
بأاريخ عرفي  عقد   بموجب 
بأاريخ واملسجل   2222 سبأمبر   25 
عدد تحت   2222 سبأمبر   25 
ذات  شركة  تأسست   ،RE  57341  
تفاصيلها  املحدودة،  املسؤولية 

كالأالي : 
 ARREFFAG  : التسمية 

RESEAUX ش.م.م.
هدفها : بناء الشبكات الكهر1ائية.

اكرار  دوار   : الأجاري  العنوان 
سيدي عبد الرحمان اكلو تيزنيت.

رأس مالـــها : 122.222 درهم )مائة 
ألف درهم) موزعة إلى 1222 حصة 
مائة  درهم)   122( حصة  كل  قيمة 

درهم.
تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 
 ارفاك مصطفى كمسير وحيد للشركة
كامل  إعطائها  ملدة غير محدودة م  
الصالحيات حسب القانون ابسا�شي 

للشركة. 
 99 الشركة  عمر  مدة   : املـــدة 
تاريخ  من  سنة)  وتسعون  )تسعة 

تأسيسها النهائي.
إيداع  تم   : القانوني  اإليداع 
امللف القانوني بمكأب الضبط لدى 
عدد  بأيزنيت  االبأدائية  املحكمة 

698/2222 بأاريخ 6 أكأو1ر 2222.
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  STE ASSOUSSIA SABLAGE
S.A.R.L. AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شريك وحيد 
تأسيس شركة

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقأ�شى 
صياغة  تمت   ،2222 يوليو   8 في  
ذات  لشركة  االسا�شي  القانون 
وحيد  شريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص الأالية :

تحمل  الشركة      : التسمية    

 SOCIETE ASSOUSSIA   « اسم 

.SABLAGE  « SARL. AU

الهدف االجأماعي:   أعما  صابالج 

وأعما  مأنوعة وأعما  البناء.

الشقة رقم126   : املقر االجأماعي 

سيس طابق الخامس بلوك أ عمارة 

ميموسة هاء 12 صونبا  اكادير  .               

املدة  :   محددة في 99 سنة .

الراسما            :   محدد في مبلغ 

12.222درهم مقسم إلى 122 حصة 

للحصة  درهم  بمائة   اجأماعية 

الواحدة مقسمة كمايلي :

عمرو بلقزيز.....  122حصة.

 21 تبدأ من   : السنة االجأماعية 

يناير وتنأهي في 31 دجنبر .

باملحكمة  تم   : القانوني  االيداع 

 32 يوم  باكادير  الأجارية  املحكمة 

شتنبر 22 22تحت عدد رقم 96523.
مقأطف قصد االشهار
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STE BEDASER

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

طبقا للعقد املؤرخ في   18 سبأمبر 

2222، بأوالد تايمة، تأسست شركة 

ذات مسؤولية محدودة مميزاتها كما 

يلي:

.BEDASER «: االسم

الهدف : البناء وابعما  املخألفة. 

والخاصة   العامة  البناء  أعما  

ودراسة وإعما  و1ناء  بناء   واملباني. 

الخاصة  أو  العامة  ابعما   جمي  

والصرف   ، )الطرق  الأحأية  للبنية 

وابعما  الترابية،   ، للبناء  الصحي.) 

املدنية،  والهندسة  الطرق  وأعما  

وقنوات الري، وابعما  الهيدروليكية 

واإلضاءة العامة، وحفر اآلبار والحفر. 

جمي   املياه،  الهاتفية،  االتصاالت 

ابشغا  العامة. 
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مياه  شبكة  وصيانة  تركيب 
والشبكات  والكهر1اء  الشرب 
املخألفة. الحدائق و البستنة وصيانة 
استئجار  الخضراء.  املساحات 
العامة.  واملعدات  وابدوات  اآلالت 
أعما  مخألفة: السباكة ، الكهر1اء، 
املشغوالت  اللوحة،  النجارة، 
الأجصيص،  الرخام،  الحديدية، 

البالط وابرضيات. 
املدنية  الهندسة  أعما  
أبراج  املائية،  املجاري  )الجسور، 

املياه، ابحواض ...). 
وتجمي   وصيانة  وتشغيل  تنفيذ 
أو  العامة  املرافق  جمي   وإصالح 

الخاصة. اسأيراد وتصدير.
 122.222   : الشركة   رأسما  
درهم مقسمة إلى 1222 سهم بقيمة 
122 درهم لكل منها ، موزعة بالكامل 
عبد  السيد  الوحيد  املساهم  على 

الصمد بداع  .
خال   من  الشركة  املسير:تسير 
الأوقي  الوحيد للسيد عبد الصمد 

بداع  لفترة غير محدودة .
دوار عين صداق  املقر االجأماعي: 

جماعة سيدي بومو�شى اوالد تايمة.
سنة ابأداءا من تاريخ   99  : املدة 

التسجيل بالسجل الأجاري.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
   1292 رقم  تحت  بأارودانت 
بأاريخ   6997 ,والسجل الأجاري رقم 

32 سبأمبر 2222.   
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  STE BELYOUS TRANS
SARL AU

 17 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
شركة  تأسست   ،2222 سبأمبر 
محدودية املسؤولية ذات الخصائص 

الأالية :
 BELYOUS TRANS        :التسمية  

. S.A.R.L A.U
رأسمالها:  222 122  درهم.

حي تودلي أيت  مقرها االجأماعي: 
عميرة اشأوكة أيت باها.

البضائ   نقل  االجأماعي:  الهدف 
لحساب الغير.

بلمودن  السيد  والتسيير:  اإلدارة 
الأعريف  لبطاقة  الحامل  يوسف، 

  . JB355162 الوطنية رقم
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
القانوني باملحكمة االبأدائية بانزكان 
رقم  تحت   ،2222 سبأمبر   32 يوم 
1652، السجل الأجاري رقم 21279.
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FIDUCIAIRE TEMSIA
TEL : 26 2129989

STE AMAZO TRANS
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
تأسيس شركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ بانزكان 
فاتح سبأمبر 2222، تم وض  النظام 
املسؤولية  دات  لشركة  ابسا�شي 
فيما  مميزاتها  تكمن  والتي  املحدودة 

يلي :
 STE AMAZO TRANS  : التسمية

.« S.A.R.L
الشركة  غرض  يمكن  ـالغرض: 
لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
أي دولة أخرى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي : 
للبضائ   والدولي  الوطني  النقل 

لحساب الغير.
االر�شي  :الطابق  الشركة  مقر 
561 حي النسيم  رقم 21 مكرر زنقة 

الدشيرة الجهادية انزكان .
 99 املدة:حددت مدة الشركة في 
سنة ابأداءا من تاريخ تكوينها النهائي.

رأسما   يبلغ  الشركة:  رأسما  
 122.222 مائة االف درهم  الشركة 
 122 ذات   حصة  الف  إلى  مقسم 
درهم كقيمة لحصة الواحدة،مكأتبة 
ومخصصة  كليا  القيمة  ومدفوعة 

للشركاء : 
 1222 حفي�شي الحسين  السيد  

حصة.
السنة املالية:تبأدئ في فاتح يناير 

وتنأهي في 31 دجنبر .

السيد  الشركة  يسير  التسيير: 

حفي�شي الحسين ملدة غير محدودة 

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة اإلبأدائية بانزكان  

عدد   تحت   26/12/2222 بأاريخ  

بالسجل  واملسجلة   ،1692/2222

الأجاري تحت رقم 21327.
للخالصة والبيان

املسير
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STE BOUBRI GAZ
SARL AU 

تأسيس الشركة
 4 في  بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ  

شركة  تأسيس  تم   ،2222 سبأمبر 

املسؤولية  ذات  شركة  كاز،   بو1ري 

والتي  الوحيد  للشريك  املحدودة 

تحمل الخصائص الأالي  :     

  STE :BOUBRI GAZ  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة  القانونية:  الصفة 

املسؤولية املحدود للشريك الوحيد.  

بي   شركة  االجأماعي:   الهدف 

الغاز املضغوط بالأقسيط

 رأسمالها : 52.222 درهم مقسمة 

درهم   122 حصة من فئة   522 إلى 

للحصة مجزأة كمايلي :

 522  ..... العربي  بو1ري  السيد 

حصة.

املـــــــــدة : 99 سنة ابأداءا من تاريخ 

الأأسيس.

السنة املاليــــــــة :  من فاتح يناير إلى 

31 دجنبر من كل سنة.

 التسير للسيد: بو1ري العربي ملدة 

غير محدودة.

 املقر االجأماعي:  طريق بيكرى كم 

1.5 آيت ملو  .

باملحكمة  تم  القانوني:  اإليداع 

أغسطس   2 االبأدائية بانزكان يومه 

 .2222/  1669 عدد  تحت   ،2222

رقم السجل الأجارى 21299.
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 CREATIVE INTERNET
SOLUTION

SARL AU
 VALA NET  : مقرها االجأماعي

WORD C/O
املكأب رقم 6 الطابق الثاني عمارة 

صفوةاملسيرة
  تأسيس شركة

في   مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تأسيس  تم   ،2222 أغسطس   25

ش٠م٠م .
 CREATIVE INTERNET :التسمية
                          . SOLUTION -SARL A.U
محدودة  شركة   : الشكل     

املسؤولية        
.VALA NET WORD C/O : املقر
املكأب رقم 6 الطابق الثاني عمارة 

صفوةاملسيرة أكادير.
 الغرض : تصميم الويب.       

الرأسما  : حدد في مبلغ 122.222   
درهم أي 1222 حصة ب 122 درهم 

للحصة موزعة على الشكل الأالي :
قيوح   الباسط   عبد  السيد 
1222 حصة  درهم أي   122222.22

ب 122 درهم  للحصة.
الباسط   عبد  السيد   : املسير   

قيوح.  
الباسط   عبد  السيد   : االمضاء 

قيوح.  
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
سبأمبر   32 بأاريخ  بأكادير  الأجارية 

2222، تحت رقم 96495.      
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 CENTRE KILYATI DE 
 DIALYSE ET MALADIES DES

 REINS
ش.م.م 

مقرها االجأماعي: شارع الحسن 
الثاني رقم العمارة 117 تجزئة 

االمان الجهادية انزكان
تأسيس شركة

الشركاء  قرار  محضر  بـمقأ�شى 
املنعقد  بـأـاريـخ 3 سبأمبر 2222، تم  

االتفاق على ما يلي :
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: شركة سونتر كليتي دو  التسمية 
 CENTREغان دي  ماالدي  و  دياليز 
 KILYATI DE DIALYSE ET
MALADIES DES REINS » ش.م.م 

امراض  في  استشارة   : الهدف 
الكلى.

غسيل الكلى ليال ونهارا.
مأابعة عمليات زرع الكلى.

الحسن  شارع  االجأماعي:  املقر 
الثاني رقم العمارة 117 تجزئة االمان 

الجهادية انزكان.  
 122.222  : رأس املا  االجأماعي 
درهم مجزأ إلى  1222حصة من فئة 
ترج   الواحدة  للحصة  درهم   122
332 حصة للسيد يوسف ملصو1ر و 
332 حصة للسيد الحبيب الفاللي و 
للسيد احمد بوكريم و  حصة   172

172 حصة للسيد لحبيب سبيو.
السيد  الشركة  يسير  التسيير: 
الأوقي   تخويله  و  ملصو1ر  يوسف 
االجأماعي و البنكي املنفرد ملدة غير 

محدودة.
لهذا  القانوني  اإليداع  وتم 
هيئة  لدى  الضبط  بكأابة  العقد 
بأاريخ  النزكان  االبأدائية  املحكمة 
 1633 رقم  تحت  م   29/29/2222

والسجل الأجاري رقم21253  .
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Cabinet
IDJAMAA CONSEILS 

: Siège social
 N°72 , LOT MESUGINA, DRARGA, 

AGADIR
: Tél

26-62-6 -12-88 
: E-mail

Idjamaa.conseils@gmail.com

STE FAYM CONSEIL
SARL

العام   الجم    بمقأ�شى محضر  
والذي   ،2222 يونيو   12 في  املنعقد  
ذات  شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 
مسؤولية محدودة مميزاتها كالأالي :                
FAYM CONSEIL :االسم الأجاري
مسؤولية  ذات  شركة  الصفة: 

محدودة.

الرأسما : 122.222  درهم.

فاطمة   : السيدة  يأوفر  حيث 

صدقي    على 1222 حصة.

قانونية  إستشارات  الهدف: 

وإقأصادية و ضريبية و في الأدبير.

العنوان :  رقم 52، الطابق االو ، 

درب أيت معطي، لقصبة، تارودانت. 

فاتح  من  تبأدئ  املالية:  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة

طرف  من  تسيرالشركة  التسيير: 

غير  ملدة  صدقي   فاطمة  السيدة  

محددة  . 

القانوني باملحكمة  اإليداع   تم   

أكأو1ر   2 في  لأارودانت  االبأدائية 

2222، تحت  رقم  1312.
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 STE HIBA PRESTATIONS
SARL AU

تأسيس شركة
بموجب عقد عرفي محرر بأاريخ 

تم تأسيس شركة  3 سبأمبر 2222، 

محدودة املسؤولية ذات شريك واحد 

ذات املميزات الأالية :

 HIBA PRESTATIONS« التسمية

» ش.م.م ذات شريك واحد.

الهدف :  أعما  ابنابيب  -أعما  

البناء  أشغا   الصحي،  الصرف 

وأشغا  مخألفة .

حي   173 رقم   : االجأماعي  املقر 

السالم الدراركة  أكادير. 

رأس املا  االجأماعي  :  122.222   

درهم مجزأ إلى  1222حصة من فئة 

ترج   الواحدة  للحصة  درهم   122

كلها للسيد عر1ية توفيق

السيد  الشركة  يسير  التسيير: 

اإلمضاء  وتخويله  توفيق  عر1ية 

املنفرد ملدة 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 
 96572  الأجارية بأكادير تحت رقم  
و السجل الأجاري رقم44561  بأاريخ 

6 أكأو1ر 2222. 
من اجل النسخة والبيان

حرر بأكادير  
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STE  HDOCTO
S.A.R.L  

تأسيس الشركة
بموجب عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 
تأسيس  تم   ،2222 سبأمبر   17

الشركة ذات املميزات الأالية:
  STE   : االجأماعية    التسمية 

. HDOCTO  sarl
البرمجة   : االجأماعي      الهدف 

والصيانة املعلوماتية.
املقر االجأماعي      : رقم 99 الطابق 
الثاني شارع عبد هللا ابن الحسين حي 

السالم  أكادير.
 122.  222  : الرأسما  االجأماعي 
درهم مجزأة إلى 1222 حصة من فئة 

122 درهم للحصة الواحدة.
السيد  تعين  تم   : التسيير 
العيساوي عماد كمسير للشركة ملدة                                 

غير محدودة.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 
الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 
  ،2222 أكأو1ر  فاتح  بــأاريخ  أكادير 

تحت رقم  96522.
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 STE   GO TRANSPORT &
 LOGISTIQUE

ش.م.م
راسمالها : 122.222 درهم 

املقر االجأماعي :  C/Oتجزئة 
الحسنية،بلوك B مأجر رقم 349، 

أنزا، أكادير
ICE 2226197782222 3

تأسيس الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
خلق  تم  في11/29/2222  بأكادير 
نظام تأسيس الشركة ذات املميزات 

الأالية:

مسؤولية  ذات  شركة  الشكل :  

محدودة.

 GO شركة     : التسمية 

.TRANSPORT & LOGISTIQUE

الهدف  : تهدف الشركة إلى :

والدولي  الوطني  البري  النقل 

عن  نيابة  البضائ   أنواع  لجمي  

اآلخرين.

على  البضائ   نقل  تأجير معدات 

املدى الطويل م  أو بدون سائق.

املقر االجأماعي : تجزئة الحسنية، 

بلوك B مأجر رقم 349، أنزا، أكادير.

مدة  حددت   : املدة االجأماعية 

الشركة في 99 سنة.

بيروكان  السيد  تعيين  التسيير: 

البطاقة  على  الحاصل  محمد، 

واملقيم بزنقة   ،J85444الوطنية رقم
تجزئة  صالح الدين ابيوبي، رقم 26 

الحسنية، أنزا، أكادير، مسير الشركة 

ملدة غير محدودة.

م  ذلك، سألتزم الشركة بأوقي  

املسير فقط.
رأسما   حدد  الشركة:   رأسما  

مجزء  درهم   122.222 في  الشركة 

على 1222 حصة من فئة 122 درهم 

الشكل  على  موزعة  الواحد  للسهم 

الأالي:

 822 محمد    بيروكان  السيد: 

حصة، أي : 82.222 درهم.

 222 ابراهيم   امزيل   : السيد 

حصة، أي22.222 درهم.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

بأكادير  الأجارية  باملحكمة  القانوني 

رقم  تحت   29/29/2222 بأاريخ 

.96 72

293 P

STE GLOBALES.
بمقأ�شي عقد عرفي املؤرخ بأاريخ  

تأسيس  تم  بانزكان    1 /29/2222

شركة ذات املسؤولية  املحدودة   ذات 

الخصائص  تحمل  الوحيد  املساهم 

الأالية :
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  STE GLOBALE.S   : التسمية 
. SARL AU

املقر االجأماعي :    رقم 26الطابق 
الحسني  الحي   (B13(15 رقم  االو  

انزكان.
رأس املا   122.222 درهم.

املدة  : 99 سنة.  
املسير :  السيد رشيد السو�شي 

ابشغا   الأجارة،   : النشاط  
االسأيراد  البناء،  أو  املخألفة 

والأصدير. 
تم اإليداع القانوني لدي املحكمة  
  23/29/2222 بأنزكان  االبأدائية 

تحت رقم 1576 .
294 P

STE ISSAM BROTHERS
SARL

رأسمالها : 122.222 درهم 
تأسيس شركة

و1موجب   2222 يوليو   12 بأاريخ 
دات  شركة  تأسست  عرفي  عقد 
 STE  املسؤولية املحدودة تحت اسم

.ISSAM BROTHERS SARL
مطعم  محطة الوقود,-  هدفها:   
املواد  و  املشرو1ات  بي    , مقهي  و 

الغدائية بالأقسيط. 
 3 رقم  كراج  الأجاري:  لعنوان 
أوالد  الحرية  شارع  قريش  قسارية 

تايمة.     
درهم    122.222 رأسمالها:  
كل  قيمة  حصة  إلى1222  موزعة 
موزعة كما  دراهم،    122.22 حصة 

يلي:
  السيد نزار عصام .....222 حصة

 162 عصام.....  صفاء  السيدة 
حصة.

عصام:  الدين  نجم  السيدة    
...........  162 حصة.

  ..... عصام  كوتر  السيدة 
162حصة.

 162  .... عصام  سلمى  السيدة 
حصة.

 162 عصام........  سارة  السيدة 
حصة.  

تسيير الشركة تم تعيين نزار عصام  

مسيرا الشركة ملدة غير محدودة م  

حسب  الصالحيات  كامل  تخويله 

القانون ابسا�شي للشركة.

املدة: 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

بمكأب  تم  القانوني  اإليداع 

االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بأاريخ رقم1325  تحت   بأارودانت 

 6 أكأو1ر 2222.

 STE ISSAM شركة  سجلت 

بالسجل    BROTHERS   SARL

 7223 الأجاري بأاودانت تحت رقم 

بأاريخ 6 اكأو1ر 2222.

295 P

IMA CORPORATION
  تأ سيس شركة

شتنبر   29 عرفي  عقد  بمقأ�شى 

2222, تم تأسيس شركة باملواصفات 

الأالية :

   IMA CORPORATION :التسمية
حي   11 :رقم  االجأماعي  املقر 

املسيرة طانطان.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل   

مسؤولية محدودة. 

شراء  و  بي    : االجأماعي  الهدف 

الحواسيب و مسألزماته. 

املدة: 99 سنة .

درهم   122.222  : املا   الرأس 

حصة اجأماعية   1  222 إلى  مقسم 

من فئة 122 درهم للواحدة  مقسمة 

بين : 

 : الرحمان  عبد  امغاين  السيد   

822 حصة.

 222 رشيدة:  امغاين  السيدة 

حصة.

والعائلية  الشخصية  ابسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحمان   عبد  امغاين  السيد 

بلوك  2  اغيوس  ايت  حي  عنوانه 

ساحة 22 تيكيوين اكادير.

السيدة امغاين رشيدة عنوانها حي 
ايت اغيوس بلوك  2 ساحة 22 رقم 

28 تيكيوين اكادير.

التسيير : السيدة امغاين رشيدة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية  بطانطان تحت رقم 194 :  

والأقييد بالسجل الأجاري تحت رقم 

: 5547 بأاريخ  12/26/ 2222 .  

296 P

Cabinet

IDJAMAA CONSEILS 

 Siège social : N°72 , LOT MESUGINA,

DRARGA, AGADIR

TEL : 26.62.6 .12.88

E-mail :Idjamaa.conseils@gmail.com

STE LEREM EVENT

SARL AU

العام   الجم    بمقأ�شى محضر  

والدي   32/26/2222 في  املنعقد  

ذات  شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالأالي :                

LEREM EVENT :االسم الأجاري

مسؤولية  ذات  شركة  الصفة: 

محدودة ذات شريك واحد . 

الرأسما :  122.222 درهم.

نايت احمد   : حيث يأوفر السيد 

ابراهيم   على 1222 حصة.

ممون حفالت و تنظيم  الهدف:  

املناسبات.

بدرب  الكائن  محل    : العنوان 

أسماء،  رياض  امام  تافالكت، 

تارودانت. 

فاتح  من  تبأدئ  املالية:  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

طرف  من  تسيرالشركة  التسيير: 

السيد  نايت احمد ابراهيم  ملدة غير 

محددة  . 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

في  لأارودانت  االبأدائية 

22/12/2222  تحت  رقم  .1311      

297 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 2673219 32

STE LAYTOUSSI CAR

SARL AU

شركة دات املسؤولية املحدودة 

للشريك الوحيد

تاسيس شركة
باوالد  بموجب عقد عرفي مؤرخ 

تايمة 21/29/2222 تم وض  النظام 

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

والتي  الوحيد   للشريك  املحدودة 

تكمن مميزاتها فيما يلي :

 STE  LAYTOUSSI  : التسمية 

.CAR « S.A.R.L AU

الشركة  غرض  يمكن  الغرض: 

لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 

أي دولة أخرى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي :

 كراء السيارات بدون سائق.

عين صدق  دوار   : الشركة  مقر   

سيدي بومو�شى اوالد تايمة تارودانت.

 99 املدة:حددت مدة الشركة في 

سنة ابأداء من تاريخ تكوينها النهائي

رأسما   يبلغ   : الشركة  رأسما  

 122.222 ألف درهم  الشركة مائة  

مقسم إلى 122 حصة ذات 122 درهم 

الواحدة،مكأتبة  للحصة  كقيمة 

ومخصصة  كليا  القيمة  ومدفوعة 

للشريك اآلتي :         

  السيد مرزوك علي 1222 حصة.

السنة املالية:تبأدئ في فاتح يناير 

وتنأهي في 31 دجنبر .

السيد  الشركة  يسير  التسيير: 

مرزوك علي ملدة غير محدودة     

القانوني لدى كأابة  تم اإليداع   

االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

 ،2222 أكأو1ر   2 بأاريخ  بأارودانت  

تحت عدد 1328.
للخالصة والبيان

املسير

298 P
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°21 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 26.11.82. 6.25 / FIX :

25.28.23.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE ITCOM SOLUTION
بمقأ�شى القانون ابسا�شي بأاريخ 

شركة  تأسيس   تم   ،1 /29/2222

باملواصفات  املسؤولية  محدودة 

  :
ُ
الأالية

 STE ITCOM   : التسمية  

. SOLUTION

وتثبيت  شراء  و  بي     : الهدف 

و شبكات  الرقمية  املعدات  واصالح 

االتصا .

املحل الأجاري   : املقر االجأماعي   

حي  املجد  اقامة   63 برقم  الكائن 

أمسرنات أكادير.

99 سنة ابأدءا من تاريخ    : املدة  

الأأسيس.

رأسمالها  : 322.222 درهم.

التسيير: للسيد محمد الأون�شي.

اإلمضاء :  السيد محمد الأون�شي .   

تم  القانوني  اإليداع 

بأاريخ  بكادير  الأجارية  باملحكمة 

29/29/2222،  تحت رقم 96471.  

299 P

 STE NATURE CROPS
 SARL

تأسيس شركة
بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 

شركة  تأسيس  تم   23/29/2222

ذات املميزات الأالية:

كروبس  ناتير  شركة    : التسمية 

ش.م.م. 

تصدير   : االجأماعي  الهدف 

واسأيراد الخضر و الفواكه.   

العنوان :   حي أيت ورغن بيوكرى.

 املدة :  99 سنة.

درهم   122.222  : الرأسما  

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم.

من فاتح  السنة االجأماعية:     

يناير إلى 31 دجنبر من كل سنة.

يسير الشركة السيد  التسيير:    

حيدة حفيظ ملدة غير محدودة. 

اإليداع  تم  الأجاري:  السجل 

باملحكمة  الضبط  بكأابة  القانوني 

بأاريخ  بانزكان  االبأدائية 

32/29/2222   تحت عدد 1654.   

300 P

 STE MONTASSIR SERVICE
 SNC

تاسيس شركة
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

شركة  تأسيس  تم    23/29/2222

تضامنية الأالية:

 MONTASSIR  : التسمية 

.«SERVICE « SNC

بين  شارع    : االجأماعي  املقر 

الويدان حي عين الرحمة،  طانطان.

درهم   122.222   : الرأسما  

حصة من فئة    1222 مقسمة على 

122 دراهم.

: كراء معدات البناء. الهدف 

أشغا  البناء.

الحسان  محمد   : الشركاء 

بأاريخ  مزداد  مغربي،  هللا،  ضيف 

 ،JF21375 ب.ت.و   ،1976/12/21

مزدادة  مغر1ية،  الحيمر،  عائشة 

ب.ت.و   ،1985/28/21 بأاريخ 

.JF38118

فاتح  من  تبأدئ  املالية:  السنة 

يناير و تنأهي في 31 دجنبر من كل سنة.

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف محمد الحسان ضيف هللا ملدة 

غير محددة.

باملحكمة  تم   : السجل الأجاري 

بأاريخ  بطانطان  االبأدائية 

21/12/2222 تحت رقم 5541.

301 P

 Ste MERA CARS
SARL AU

Au Capital de 522 222,22 Dhs
 Siège Social: N°27 RUE
.SAADYENE GUELMIM

ICE : 222632373222262
تـــأسيــس شركة

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
شركة  تأسيس  تم   ،23/29/2222
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد  باملميزات الأالية :
.MERA CARS : التسمية

زنقة السعديين   : املقر االجأماعي 
رقم 27 كلميم.

درهم    522.222 الرأسمـــــــــــــا : 
فئة  من  حصة   5222 على  مقسمة 

122 درهم.
 5222 اسلم   لحوار  السيـــــــــــد    

حصة.
السيارات بدون  كراء  الهـــــــــــــــــدف:  

سائق.
املسيرة القانونية    :  عزيزة لحوار   
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ    بكلميم   االبأدائية 
رقم   تحت   ،22/12/2222

.2 2/2222
302 P

STE  MASSILYA CARS
«SARL.AU « 
إنشـــــــاء شــركـــــــة

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
شركة  تأسيس  تم   25/28/2222
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد باملميزات الأالية:
 SOCIETE MASSILYA : التسمية

.«CARS« SARL AU
شارع   : املقر االجأماعي 

18 نونبر زنقة 12 رقم 49 ،كلميم .
122.222درهم   : الرأسما  
فئة  من  حصة   1222 على  مقسمة 

122,22 دراهم.
بدون  السيارات  الهدف :كراء 

سائق.

الحسن  السيد  الشريك الواحد : 

و الحامل  مغربي الجنسية،   ، لهنود 

رقم الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

JA125655  1222 حصة .

من  تبأدئ   : السنة املالية 

فاتح يناير و تنأهي في 31 دجنبر من كل 

سنة.

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف السيد: الحسن لهنود ملدة غير 

محددة.

باملحكمة  تم   : الأجاري  السجل 

بأاريخ  بكلميم  االبأدائية 

17/29/2222 تحت رقم3287.

303 P

FIDUCIAIRE ZIAD

 Boulevard AL MOUKAOUAMA Q.I,19

AGADIR

 IC PASS FER
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

شركة  تأسيس  تم   ،  11/28/2222

ذات املسؤولية املحدودة خصائصها 

كالأالي:

.IC PASS FER SARL : التسمية

الهدف االجأماعي: أشغا  الحديد 

وااللومنيوم- اشغا  مخألفة .

14 بلوك 11 حي بئرأنزران تيكوين 

أكادير-

املدة 99   سنة.

 الرأسما : 22.222 درهم مقسمة 

فئة  من  اجأماعية  حصة   222 إلى 

122 درهم للحصة الواحدة، مقسمة 

كالأالي: 

حصة   122 عمر  بيروك  السيد 

إجأماعية .

 122 الكريم  عبد  بادو  السيد: 

حصة اجأماعية.

الشركة  بتسيير  يعهد  التسيير: 

إلى السيدان  بيروك عمر و بادو عبد 

الكريم  ملدة غير محددة .
رقم السجل الأجاري:44439 .
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تم اإليداع القانوني بكأابة  وقد  

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت    2219/29/25 بأاريخ  بأكادير 

رقم : 96441.

304 P

FIDUCIAIRE ZIAD

 Boulevard AL MOUKAOUAMA Q.I,19

AGADIR

 ACRY DENTAL

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

شركة  تأسيس  تم   ،  12/29/2222

ذات املسؤولية املحدودة خصائصها 

كالأالي:

 ACRY DENTAL  : التسمية 

.SARL

صناعة  االجأماعي:  الهدف 

ابسنان.

الدشيرة  بئرأنزران  شارع    465

انزكان.

املدة 99   سنة.

 الرأسما : 12.222 درهم مقسمة 

فئة  من  اجأماعية  حصة   122 إلى 

122 درهم للحصة الواحدة، مقسمة 

كالأالي:

السيد: داودي عبد هللا 52 حصة 

إجأماعية .

 52 هشام  االدري�شي   : السيد 

حصة اجأماعية

الشركة  بتسيير  يعهد  التسيير: 

إلى السيد االدري�شي هشام ملدة غير 

محددة .

رقم السجل الأجاري :21285 -

تم اإليداع القانوني بكأابة  وقد  

االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت    2219/29/32 بأاريخ  بانزكان 

رقم : 1655.

305 P

FIDUCIAIRE AMIZA

 MAISON  PRINT 
SARL A.U  

رأسما  الشركة  :  122.222درهم
 - ICE : 22259238 222256

RC : 21281 
تأسيس شركة

بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ باكادير  
بأاريخ 29 سبأمبر 2222 ، تم تأسيس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
باملواصفات الأالية :

  MAISON  PRINT . :   التسمية
الهدف : بي  شراء إصالح و صيانة 
لوازم  وشراء   بي   النسخ،  االالت 

الكأب،اسأيراد و تصدير .
املقر االجأماعي :  رقم 65 ممر 29 

بلوك A شارع السالم ايت ملو    .
املدة  : 99 سنة.

يناير  : من 21  السنة االجأماعية 
إلى 31 دجنبر.

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

واحدة.
التسيير: عين السيد عزيزي كريم، 
كمسير  للشركة  ملدة  غير محدود ة   .  
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبأدائية بانزكان  
بأاريخ 32 شتنبر 2222  تحت الـــرقم

1652  ومسجلة بالسجل الأجاري 
في نفس اليوم تحت الرقم 21281.

306 P

FIDUCIAIRE AMIZA

 STE  DROGUERIE
 QUINCAILLERIE
   ATTAMAYOZ

SARL 
CAPITAL :  122 222 DH

ICE : 222622 25222289
RC :   79 

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

باملواصفات الأالية :

 DROGUERIE  .  : التسمية  

   QUINCAILLERIE ATTAMAYOZ

الهدف     . بي  شراء لوازم الكهر1اء 

والعقاقير بالأقسيط

تجزئة   315    : االجأماعي  املقر 

السعيدية  تيزنيت.

املدة       : 99 سنة.

يناير  : من 21  السنة االجأماعية 

إلى 31 دجنبر.
   122.222  : الشركة   رأسما  

حصة    1222 إلى  مقسم  درهم  

لكل   درهم   122 بمقدار  اجأماعية 

واحدة.

التسيير: عين السيد عزيز بوشدي 

رشيدة،  ابوالسعدية  والسيدة 

كمسيران  للشركة  ملدة  غير محدودة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبأدائية بتزنيت  

تحت    2222 شتنبر   28 بأاريخ 

بالسجل  ومسجلة  الـــرقم682، 

الأجاري في نفس اليوم تحت الرقم 

.4479
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  شركة كليسيا ترانص
شركة املسؤولية املحدودة 
رأس مالهــا  : 122.222 درهــم

املقر االجأمــاعي : حي البرشي�شي ايت 

عميرة شأوكة ايت باها

املؤرخ   العرفي  العقد  بمقأ�شى 
قانون  وضـ   تـم   11/29/2222 ب 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

الأاليــة:

 االســـم : كليسيا ترانص ش م م.

املسأخدمين  نقل   : املوضـوع   

لحساب الغير .  

ابأداء  سنــة   99  : الشركـــــــة  مـــدة 

من تقييدها في السجل الأجاري.      
 122.222  : الشركـة  ما   رأس 

1222 حصة من  مقسمة الى  درهم  

مسجلة  للواحدة  درهم   122 فئة 

كالأالي:

منير.......522  بنرحمون  السيد 

حصة.

السيد هنا جما  .... 522 حصة.

الشركــة  تسيــر  الشركــة:  تسييـــر 

بنرحمون منير  السيدان   مـن طرف 

وهنا جما .

من  تبأــدئ   : االجأــماعيــة  السنــة 

دجنبــرمن   31 فاتح ينــاير و تنتهــي في 

كل سنــة. 

بكـأـابة  القانوني  اإليداع  تــم 

الضبط باملحكمــة االبأدائية بانزكان  

رقـم  تحت   23/29/2222 بأاريخ 

.1582
 بمثابة مقأطف و بيــان 
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شركة أش ن فروي اكسبور   
ش.م.م 

بشريك وحيد

برأسما  اجأماعي قدره 

122.222.22 درهم

مقرها االجأماعي : دوار درايد 

الجماعة القروية سيدي بيبي 

اشأوكة ايت باها

  بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 

تمت صياغة القانون   25/26/2222

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

ذات  وحيد    بشريك  املحدودة 

الخصائص الأالية : 

تصدير  االجأماعي:   الغرض 

تجارة   ، الخضر والفواكه  واسأيراد  

حرة  . 

أش ن فروي  شركة     : التسمية 

اكسبور ش.م.م بشريك وحيد .

درايد  دوار  االجأماعي:  املقر   

بيبي  سيدي  القروية  الجماعة 

اشأوكة ايت باها.

ملدة : حددت في 99 سنة .

الرأسما  والحصص االجأماعية: 

درهم   122.222 في  الرأسما   حدد 

اجأماعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

موزعة   ، درهم للواحدة   122 بقيمة 

كابتي : 

  كريم حادة   ..... 1222 حصة. 
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التسيير: الشركة مسيرة من طرف 

وذلك ملدة غير  السيدة كريم حادة  

من  كل  إليها  يعود  حيث  محدودة 

الأوقيعين البنكي و االجأماعي.

 16 توزع حسب الفصل  ابر1اح: 

من القانون ابسا�شي للشركة.

ثم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

رقم  عدد  تحت  بانزكان   االبأدائية 

721/2222  بأاريخ 29/26/2222.
مقأطف قصد اإلشهار 
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شركة كارديدي خدمات
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
في   املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تم   16/28/2219

بالخصائص  محدودة  املسؤولية 

الأالية  : القيام بالخدمات الأجارية 

االسم:  كارديدي خدمات.

الهدف:   العمولة والسمسرة.
 122.222     : رأسما  املجموعة 

درهم.

التسيير : الطاهر كارديدي.

الدشر  حي    : االجأماعي  املقر 

بنعنفر القليعة ايت ملو .  

املدة  :  99 سنة.

للمجموعة  القانوني  االيداع  تم 

بالسجل الأجاري باملحكمة الأجارية 

بأاريخ  رقم.18881،  تحت  بانزكان 

.16/28/2219

كاش  الشعبى  وكالة  افأأاح   تم 

بأاريخ 29/29/2222 .
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شركة ماديرا ترانص
شركة املسؤولية املحدودة 
رأس مالهــا  : 122.222 درهــم

املقر االجأمــاعي : حى ايت سوا  

تمراغت اورير اكادير

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقأ�شى 
قانون  وضـ   تـم   31/28/2222 ب 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

الأاليــة:

االســـم : ماديرا ترانص ش م م.
املسأخدمين  نقل   : املوضـوع 

لحساب الغير .  
ابأداء  سنــة   99  : الشركـــــــة  مـــدة 

من تقييدها في السجل الأجاري.      
 122.222  : الشركـة  ما   رأس 
حصة من   1222 درهــم مقسمة الى 
مسجلة  للواحدة  درهم   122 فئة 

كالأالي:
العزيز  عبد  الشرفاوى  السيد 

522 حصة.
السيد اشنيدرمحمد 522 حصة.

الشركــة  تسيــر  الشركــة:  تسييـــر 
مـن طرف السيد السيدان  الشرفاوى 

عبد العزيز و اشنيدرمحمد.
من  تبأــدئ   : االجأــماعيــة  السنــة 
دجنبــرمن   31 فاتح ينــاير و تنتهــي في 

كل سنــة. 
بكـأـابة  القانوني  اإليداع  تــم 
بأاريخ  الأجارية  باملحكمــة  الضبط 

25/29/2222 تحت رقـم 96453 .
بمثابة مقأطف و بيــان 
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شركة أهمي ترانس
شركة ذات املسؤولية محدودة

تأسيس شركة
في املؤرخ  للعقد   طبقا 
 22 سبأمبر 2222، تم تأسيس شركة 
محدودة،  املسؤولية  ترانس  أهمي 

بالخصائص الأالية:
االسم: أهمي ترانس.

:  نقل البضائ  داخلي  الهدف      
ودولي. 

   : رأسما   املجموعة   
122.222درهم. 

التسيير: أهمي محا.
زنقة عبد العزيز  املقر االجأماعي: 

املا�شي رقم 17حي البحارة أكادير.
املدة : 99 سنة.

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل الأجاري باملحكمة الأجارية 
بأاريخ  ،96376 رقم.  تحت   بأكادير 

 22 سبأمبر 2222.
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NEHAM SERVICES شركة
ش.م.م  

رأسمالها : 122.222 درهم
مقرها االجأماعي : شقة في الطابق 
الثاني الطريق الرئيسية القليعة 
جماعة القليعة عمالة انزكان،

ايت ملو  
تأسيس شركة

بموجب عقد عرفي محرر بأاريخ 
تم تأسيس شركة  2 سبأمبر 2222، 
املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

الأالية :
 NEHAM شركة   : التسمية 

SERVICES ش.م.م.  
الأنظيف،  الحراسة،    : الهدف 
البستنة وتطوير املساحات الخضراء.
املقر االجأماعي :  شقة في الطابق 
القليعة  الرئيسية  الطريق  الثاني 
ايت  انزكان  عمالة  القليعة  جماعة 

ملو .
 122.222  : رأس املا  االجأماعي 
درهم مجزأ إلى 1222 حصة من فئة 
ترج   الواحدة  للحصة  درهم   122
كما   و  هماد  عمر  للسيدين  كلها 

حسني مناصفة بينهما.
عمر  السيدين  تعيين   : التسيير 
هماد و كما  حسني مسيرين للشركة 
ملدة غير محدودة وتخويلهما اإلمضاء 

املزدوج. 
تبأدأ السنة   : السنة االجأماعية 
االجأماعية من فاتح يناير وتنأهي في 

آخر دجنبر من كل سنة.
وتم اإليداع القانوني لهذا العقد 
املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بكأابة 
  1689 تحت رقم  االبأدائية بانزكان  
والسجل الأجاري رقم 21323  بأاريخ 

6 أكأو1ر 2222.
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 STE BELLA BATIM   شركة
محدودة املسؤولية ذات شريك 

وحيد
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
16 أكأو1ر 2215، قرر شريك  شركة         

BELLA  BATIM SARL ما يلي :

في  هي  والتي  حصة   252 تفويت 

والسيد    الهيتر   رشيد  السيد  ملك 

حصة    125 لحسن بوكانة املالك   

لفائدة السيد الكمالي  محمد.

رشيد  السادة  من  كل  اسأقالة 

الهيتر و لحسن بوكانة من منصبهما 

كمسيرين للشركة.

تعيين السيد الكمالي محمد مسير 

للشركة.

اإلداري  الأوقي   حق  إسناد 

والبنكي لفائدة السيد محمد الكمالي.

من  و43   7  ،6 البندين  تغيير 

القانون االسا�شي.

اإليداع  تم   : القانوني  االيداع 

باملحكمة  الضبط  بكأابة  القانوني 

أكأو1ر   5 بأاريخ   باكادير  الأجارية 

2222  تحت رقم  96551. 
للخالصة والأذكير 
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IMPERIAL PLAYA HOTEL

SARL

الـزيـــــادة فـــي رأســـمـــــا  الـــشــــركــة
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

قرر شركاء شركة      2222 26 سبأمبر 

   IMPERIAL PLAYA HOTEL SARL

ما يلي :

الشركة  رأسما   في  الزيادة 

تجاري  اصل  ذات  عينية  بمساهمة 

والذي هو عبارة عن فندق مأواجد 

بمدينة الداخلة.

الى  درهم   122.222 من 

1.222.222 درهم.

القانون  من   5,6 البند  تغيير 

االسا�شي  للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  االيداع 

باملحكمة  الضبط  بكأابة  القانوني 

االبأدائية للداخلة في 2 أكأو1ر 2222 

تحت رقم  .........
للخالصة و الأذكير 

315 P
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EXPORAMA
 SARL AU

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

باكادير قرر الشريك   2222 9  ابريل 

EXPORAMA SARL AU ما يلي :

تغيير املقر االجأماعي للشركة، من 
رقم 127 بلوك 2 تجزئة 21 الوفاق 2 

بن سركاو اكادير.

بن  الخير  عملية   135 رقم  الى 

سركاو اكادير.
القانون  من   4 البند  تغيير 

االسا�شي.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

باملحكمة  الضبط  بكأابة  القانوني 

سبأمبر   16 الأجارية باكادير بأاريخ  

2222  تحت رقم  96289.
للخالصة والأذكير 
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AYANISCO
SARL

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

31 ديسمبر 2219، قرر شركاء شركة     

AYANISCO  SARL ما يلي :

تفويت 62  حصة والتي كانت في 

والسيدة  اغاض،  عمر  السيد  ملك 

باالضافة  مريم شنأوفي 122 حصة، 

هي  والتي  شنأوفي  ملياء  السيدة  الى 

كلهم  حصة،   122 تمألك  ابخرى 

لصالح  حصصهم  بأفويت  قاموا 

حمزة زيدان واحمد العمراوي اللذان 

يسأفيدان من 332 حصة للواحد. 

اسأقالة الشريكأين من الشركة 

كشريكأين باالضافة الى السيد عمر 

زيدان  حمزة  وتعيين  كمسير  اغاض 

مسير الشركة الجديد. 
اإلداري  الأوقي   حق  إسناد 

والبنكي لكل من السيدين :

السيد اغاض عمر والسيد زيدان 

حمزة.

والسيد  عمر  اغاض  السيد   : او 

احمد العمراوي.

السيد زيدان حمزة والسيد   : او 

احمد العمراوي.

من  و43   7  ،6 البندين   تغيير 

القانون االسا�شي.

اإليداع  تم   : القانوني  االيداع 

باملحكمة  الضبط  بكأابة  القانوني 

مارس   5 االبأدائية بالعيون بأاريخ   

2222،  تحت رقم  636.

للخالصة والأذكير 
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Sté MADANARGAN
SARL

بأاريخ  عرفي   عقد  بمقأ�شى 
قرر  باكادير   2222 14 يوليوز 

 Sté لشركة  الوحيد  الشريك 

MADANARGAN SARL  ما يلي :

من   الشركة  اسم  تغيير 

 MADANE الى    MADANARGAN

.GROUP

إضافة هدف اجأماعي للشركة :

اسأيراد وتصدير املواد الأجميلية، 

املواد الفالحية و وسيط في املعامالت 

الأجارية.
تغيير البند 22 - 23، من القانون 

ابسا�شي  للشركة. 

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

باملحكمة  الضبط  بكأابة  القانوني 

سبأمبر   16 بأاريخ  بأكادير  الأجارية 

2222،  تحت رقم  96292.
للخالصة والأذكير 
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STE PI-SUD
SARL AU

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

باكادير قرر الشريك   2222 9 مارس 

PI-SUD SARL AU ما يلي :

للشركة  االجأماعي  املقر  تغيير 

شارع   111 فيداكأيف،  عند  من  : 

الحسن الثاني، عمارة كوميم رقم 12 

اكادير.

الى : الطابق ابو  شارع ميشليفن 
رقم 22 الخيام 2 اكادير.

القانون  من   4 البند  تغيير 

االسا�شي.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

باملحكمة  الضبط  بكأابة  القانوني 

الأجارية باكادير بأاريخ  31 أغسطس 

2222  تحت رقم  96226.
للخالصة والأذكير 
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 Société LACHGUER

MASTER KEY
SARL 

au capital de 122.222 DHS

 Siège social : N°1 7, RUE ID EL

 HAJ ALI BOUIGHD – TIZNIT

الأصفية و الحل النهائي 
الجمعية  اجأماع  على  بناءا 

املذكورة  للشركة  العادية  العمومية 

سبأمبر   18 بأاريخ  واملنعقد  أعاله، 

2222،  واملسجل بأاريخ 22 سبأمبر 

2222 تحت عدد 5559، تم االسأماع 

إلى تقرير الأصفية النهائية واملصادقة 

عليه باإليجاب وإعالن الحل النهائي 

الشركة  مصفي  صالحيات  وتعليق 

بعد إتمام مهامه.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبأدائية بأيزنيت بأاريخ فاتح أكأو1ر 

2222 تحت عدد 689.
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STE GREENPARTS
SARL

العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 

املؤرخ في 28يوليو 2222،  االسأثناء 

العادي  غير  العام  الجم   قرر 

ذات  شركة   GREENPARTS لشركة 

الرأسما   ذات  املحدودة  املسؤولية 

122.222 درهم مقرها : عمارة إقامة 
زنقة االمام   63 مكرر   3 ياسين رقم 

الشافعي حي القدس اكادير.

حيت تقرر مايلي :

الأصفية املسبقة للشركةاملمثلة 

من طرف الشريك املأضامن السيد 

نهام احمد.

تعيين السيد نهام احمد كمصفي 

لشركة.

للأصفية  االجأماعي  املقر  تحديد 
عمارة إقامة ياسين رقم 3 مكرر 63 زنقة 

االمام الشافعي حي القدس اكادير.
بمكأبة  القانوني  اإليداع  تم 
باكادير  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم     2222 سبأمبر   21 بأاريخ 

.96344
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STE HAISSOUN GGA
SNC

العام  الجم   مداولة  بمقأ�شى 
ماي    8 بأاريخ  املنعقد  االسأثنائي 
 STE HAISSOUN’’ لشركة   2222
GGA SNC’’، والتي رأسمالها 12.222 
 372 برقم  مقرها  والكائن  درهم، 
لالمريم   حي  املسيرة  تجزئة  مكرر 

سيدي افني، تقرر تصفية الشركة.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2222 سبأمبر   29 بأاريخ  بأيزنيت 

تحت رقم 686/2222.
322 P

Cabinet

IDJAMAA CONSEILS 

: Siège social

 N°72 , LOT MESUGINA, DRARGA, 

AGADIR

Tél :  26-62-6 -12-88

E-mail : Idjamaa.conseils@gmail.com

 ETTAYEBI DU COMMERCE
العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 
والذي  أكأو1ر 2219    14 املنعقد في 
ثم بموجبه احدات تغييرات بشركة       
  «ETTAYEBI DU COMMERCE«
محدودة  مسؤلية  دات  شركة  
درهم ومقرها    122.222 رأسمالها  
الطابق   ،117 رقم  هو  االجأماعي 

الأاني، إيكيدار، الدراركة، اكادير.
  حيت تقرر مايلي :

حل الشركة.
تعيين مصفي للشركة. 

تحديد مقر تصفية الشركة.
القانوني باملحكمة  اال يداع   تم  
الأجارية الكادير في 21 سبأمبر 2222  

تحت  رقم 2 963.

323 P
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 Société DAR ET  شركة
DECOR BARGACH

ش. م. م
قفل الأصفية 

بمقأ�شى محضر الجمعية العامة 
أكأو1ر  فاتح  بأاريخ  االسأثنائية 

2222، تقرر ما يلي  : 
على  املصادقة  و  الأصفية  قفل 
اغالق  على  واالعالن  املصفي  تقرير 

عملية الأصفية. 
تم إيداع امللف القانوني للشركة 
لدى املحكمة االبأدائية النزكان تحت 

رقم 1688 بأاريخ 5 أكأو1ر 2222.
324 P

CENTRE FORYOU PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
الشركاء  قرر   2222 17 سبأمبر 

مايلي :
الأصفية املسبقة للشركة.

تعيين السيد الهاتر حسن مصفيا 
للشركة.

تحديد املحل املأواجد برقم 146، 
الثاني بلوك 27، حي سيدي  الطابق  

محمد أكادير، مقرالأصفية.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بأاريخ     96535 رقم  تحت  باكادير 

2 أكأو1ر 2222. 
للخالصة والبيان

عن املصفي

325 P

ARTISTIQUE 
 DE L’ENSEIGNEMENT

MUSICAL
ش ذ م م

تجزئة النخيل 2 رقم 895 طريق 
تاركة مراكش

الرأسما  االجأماعي : 92.222 درهم
السجل الأجاري : رقم 57347

حل شركة
بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
الشريك  قرر   ،2222 17 أغسطس 

الوحيد للشركة ما يلي :

الودية  الأصفية  مسطرة  قفل 
ابأداء من تاريخ 18 أغسطس 2222.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
الأجاري باملحكمة الأجارية بمراكش 
بأاريخ 11 سبأمبر 2222، تحت عدد 

.115332
املسير

326 P

KOHAR
ش ذ م م

عمارة موحاال سيدي بلقاس الطابق 
2، رقم 4، تارودانت

الرأسما  االجأماعي : 722.222 
درهم

السجل الأجاري رقم 135
حل وتصفية الشركة

رقم    2  الحكم  بمقأ�شى 
في   2217 ديسمبر   28 الصادر بأاريخ 
عن   2217/822 /17 عدد  امللف 
تم  لقد  بأكادير،  الأجارية  املحكمة 
الحكم بحل وتصفية شركة »كوهار» 
ش ذ م م و1أعيين الخبير عبد الرزاق 

االجي كمصف للشركة.
في  الأصفية  عنوان  تحديد  تم 
عمارة موحاال سيدي بلقاس، الطابق 

2، رقم 4، تارودانت.
327 P

 CABINET AGREE PAR L’ETAT   JCE

SMHA
SARL

 شركة ذات مسؤولية محدودة
 )في طور الأصفية)

حل شركة
العام  الجم   ملحضر  طبقا 
سبأمبر   11 في  املؤرخ  االسأثنائي 
تقرر حل شركة  بايت ملو     2222
  SMHA املحدودة  املسؤولية  ذات 
درهم   122.222 رأسمالها  مبلغ 
وعنوان مقرها االجأماعي الشقة رقم 
2 الطابق الثاني اكدا  2 بلوك 5 رقم 

22 ايت ملو .
كمقر  الشركة  مقر  وحدد 

للأصفية.

وعين السيد اكرديس عبد الرحيم 

كمصفي للشركة.

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة  الأجاري  بالسجل 

   1617 رقم  تحت  انزكان  االبأدائية 

بأاريخ 25 سبأمبر 2222. 

 328 P

 RESTAURANT شركة

 TILADO
 ش.م.م

رأسمالها: 122.222 درهم

مقرها االجأماعي: رقم 67 شارع 

الحسن االو  حي الداخلة أكاد ير 

 N°67 AV HASSAN 1ER CITE

 DAKHLA  Agadir

حل مسبق للشركة
املنعقد  العام  الجم   بـمـوجـب 

بـأـاريـخ 23 سبأمبر 2222 تم االتفاق 

على ما يلي :

 حل مسبق للشركة.

العبد  براهيم  السيد  تعيين 

اولجاني كمصفية  للشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكمة الأجارية 

بأاريخ   96534 رقم  تحت  باكادير  

2 أكأو1ر 2222.
من اجل النسخة

 والبيان

329 P

Cabinet

IDJAMAA CONSEILS 

 Siège social : N°72 , LOT MESUGINA,

DRARGA, AGADIR

Tél : 26-62-6 -12-88

E-mail : Idjamaa.conseils@gmail.com

ADRAIMO
العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 

والدي  أكأو1ر 2219    15 املنعقد في 

ثم بموجبه احدات تغييرات بشركة       

»ADRAIMO»  شركة  دات مسؤلية 

درهم    122.222 محدودة رأسمالها  

ومقرها االجأماعي هو دوار دار بو1كر، 

الدراركة، اكادير.

حيت تقرر مايالي :

حل الشركة.

تعيين مصفي للشركة. 

تحديد مقر تصفية الشركة.

القانوني باملحكمة   اال يداع   تم  

الأجارية الكادير في 21 سبأمبر 2222  

تحث  رقم 96341. 

330 P

شركة  بوشعيب سيرام
ش.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها 122.222 درهم
 مقرها االجأماعي : تجزئة الزيأون 

بلوك ف رقم 227 تكيوين آكادير.

العادي  الغير  العام  للجم   تبعا 

بأاريخ 21 شتنبر 2222  قرر الشركاء 

ما يلي :     

الأصفية املسبقة للشركة.

بن  بوشعيب  السيد  تسمية 

الحاجة كمصفي للشركة.
الزيأون  تجزئة  الأصفية  مكان 

بلوك ف رقم 227 تكيوين آكادير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبأمبر   32 بأاريخ  آلكادير  الأجارية 

2222 تحت عدد 96489.
بمثابة مقأطف و بيان

331 P

STE  BORKO IMMO
SARL

AU CAPITAL DE 122.222 DH

 N° 128 BLOC A HAY       

ZAITOUNE TIKIOUINE AGADIR

الحل املسبق للشركة
العام  الجم   قرار  بمقأ�شى 

سبأمبر   15 يوم  املؤرخ  االسأثنائي 

ش.م.م   ايمو  بوركو  لشركة    2222

مقرها  درهم   122.222 رأسمالها 
االجأماعي :  128 بلوك ا حي الزيأون  

تيكيوين  اكادير  تقرر مايلي :

بتسري   للشركة  املسبق  الحل 

املسطرة.
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سعيد  الخطاب  السيد  تعيين 

املقر  وتعيين  للشركة  كمصفي 

االجأماعي للشركة كمقر  الأصفية.

القانوني بكأابة  االيداع   وقد تم  

الضبط لدى هيئة املحكمة الأجارية 

 2222 سبأمبر   32 بأاريخ   باكادير  

تحت رقم   96493.
من أجل النسخة  والبيان

عن املصفي الخطاب سعيد

332 P

 ARMEL FOR FORMATION

AND CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

الرأسما  : 122.222 درهم

مقرها : عند مكأب رقم 7 عمارة 

الحيان شارع السمارة بلوك ا ايت 

ملو 

الجم  العام  محضر  بمقأ�شى 

أغسطس   12 في  املؤرخ  االسأثناء 

غير  العام  الجم   قرر   ،2222

 ARMEL للشركة  العادي 

 FOR FORMATION AND

ذات  شركة   CONSULTING

الرأسما   ذات  املحدودة  املسؤولية 

عند مكأب   : درهم مقرها   122.222

عمارة الحيان شارع السمارة   7 رقم 

بلوك ا ايت ملو .

حيت تقرر مايلي :

الأصفية املسبقة للشركة املمثلة 

السيدة  الوحيدة  املسيرة  طرف  من 

حاجي فاطمة.

فاطمة  حجي  السيدة  تعيين 

كمصفية  لشركة.

تحديد املقر االجأماعي للأصفية 

الحيان  عمارة   7 رقم  مكأب  عند 

شارع السمارة بلوك ا ايت ملو .

بمكأبة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبأدائية بانزكان 

رقم  تحت   2222 سبأمبر   9 بأاريخ 

.1464

333 P

 GARTTOA TRANSPORT
 .Société à responsabilité limitée

Au Capital de  122.222 DH

 Siège Social : HAY LAMZARE

AIT MELLOUL

تغييرات
الجم   محضر  بـمـوجـب 

بأاريخ  املنعقد  االسأثنائي  العام 

11 أغسطس 2222 تقرر  ما يلي :

تفويت الحصص االجأماعية على 

الشكل الأالي :

صالح  مالي  للسيد  122حصة 

لفائدة احمد الطاهري. 
الطاهري  احمد  السيد  تعيين 

مسير للشركة ملدة غيرمحدودة.
اإلداري  املنفرد  اإلمضاء  تخويل 

السيد احمد الطاهري.

السيد  والبنكي  املالي  الأوقي  

احمد الطاهري.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحكمة  هيئة  لدى  الضبط 

اإلبأدائية بانزكان.

   .2222 16 أكأو1ر  بأاريخ  وذلك 

في بانزكان  حرر   1697 رقم   تحت 

 6 أكأو1ر 2222.
من اجل النسخة

والبيان

334 P

GONESSE TOURS
     SARL

العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 

لشركة كــــونـــيس تــــــور ش.م.م بأاريخ 

25 أغسطس 2222 و بعد االسأماع 

وقراءة املحضر، تقرر ما يلي :                                                                                                                        

تم تفويت 1222 حصة من أصل 

يملكها  التي  للشركة  حصة   1222

السيدان  الى  السيد حنزاز مصطفى 

هللا,  عبد  أكزا   و  بردهوم  رشيد 

ليصبحا بدلك الشريكان الوحيدان 

للشركة.

رشيد بردهوم 522 حصة.

أكزا  عبد هللا 522 حصة.

مصطفى  حنزاز  السيد  اسأقالة 

وتعيين  من منصبه كمسير للشركة، 

السيد أكزا  عبد هللا مسيرا وحيدا 

للشركة.

الصالحيات  جمي   تفويض   

بالشركة  املأعلقة  واالمضاءات 

للسيد أكزا  عبد هللا.

بكأابة  القانوني  االيداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2222 سبأمبر   21 بأاريخ  باكادير 

تحت رقم 96349.
الخالصة والأذكير: 

335 P

   CENTRE ZOMOROUD شركة
رقم  22 شارع الحاج احمد اخنوش 

زنقة مراكش اكادير

العادي  غير  العام  الجم   خال  

تم   2222 سبأمبر   4 يوم  املنعقد 

اتخاذ القرار بشان الأغييرات الأالية :  

تفويت الحصص :

تم تفويت الحصص كما يلي :

 522 تفويت السيدة نعيمة بيدا 

حصة التي تملكها من الشركة لصالح 

السيدة السعدية بوفوس.

تبعا لأفويت الحصص هذا يصبح 

الشكل  على  الشركة  راسما   توزي  

الأالي:

بوفوس                          السعدية  السيدة 

1222 حصة.

جديد  مسير  وتعيين  االسأقالة 

لشركة :

اسأقالة : السيدة نعيمة بيدا من 

الشركة بصفة نهائية.  

السعدية بوفوس  السيدة  تعيين 

كمسيرة جديد للشركة وذلك ملدة غير 

محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية باكادير  بأاريخ  32 سبأمبر 

2222 تحت رقم 96514.

336 P

CONSULT INFO
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 2.722.222 درهم

اقامة السعادة رقم 9 عمارة 54
 الحي املحمدي -اكادير-

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
14 سبأمبر 2222 بأكادير تم الأوقي  

على عقد تفويت الحصص كل من :
حمزة   بناني  الناصري  السيد 
الناصري  السيد  إلى  حصة   11812

بناني محمد.
 11812 نادية  بنيس  السيدة 
بناني  الناصري  السيد  إلى  حصة 

محمد.
تغيير املواد رقم  6 و7 من القانون 

ابسا�شي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكأو1ر  فاتح  يوم  باكادير  الأجارية 

2222 تحت رقم 96517.
337 P

 CONSEIL ET INGINEERING
  EN INDUSTRIE ET MINES

COSIMINE
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجأماعي : رقم  2 زنقة ايليغ 
حي السالم اكادير  

محضر الجم  العام االسأثنائي 
بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 
  2222 أغسطس   11 في  املؤرخ 

قررمساهموا الشركة ما يلي : 
السيد  ملك  حصة   52 تفويت 
الحسين حمدان للسيد محبوب عبد 

الرحمن  .
السيد  ملك  حصة    22 تفويت 
محبوب عبد الرحمن  للسيد محبوب 

ياسير.
لهدف  املخألفة  االشغا   إضافة 

الشركة 
تعديل القانون االسا�شي للشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
  2222 أكأو1ر  فاتح  بأاريخ  باكادير  

تحت رقم 96516.   
للخالصة و الأذكير

338 P
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 STE DE REALISATION

 ELECTROMICANIQUE ET

ELECTRONIQUE - S.R.E.E
 SARL

رأسمالها : 8.222.222 درهم

تفويت حصص
إستنادا إلى عقد تفويت الحصص 

 2222 سبأمبر   12 بأاريخ  املؤرخ 

الحاملة  قامت السيدة معماه مونة 

ج5853 2  رقم  الوطنية  للبطاقة 

اجأماعية  حصة   19552 بأفويت 

لفائدة الالنسة معماه إيمان.

بكأابة  القانوني  االيداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

5 أكأو1ر 2222  تحت  باكادير بأاريخ 
رقم 96556.

للخالصة والأدكير 

339 P

 DYANELEC
شارع الحسن 2 اكادير

   خال  الجم  العام غير العادي 

تم   2222 سبأمبر   22 يوم  املنعقد 

اتخاذ القرار بشان الأغييرات الأالية :  

تفويت الحصص.

 Maurice hervey تفويت السيد 

 Ariel abraham levy و السيد  levy

122 حصة التي يملكانها من الشركة 

lahcen azeggarh لصالح السيد

                     lahcen azeggarh السيد 

122 حصة.

تحويل الشركة.

SARL الى  تم تحويل الشركة من  

.SARL AU

 Maurice السيد    اسأقالة 

hervey levy من مهامه كمدير منفرد 

  lahcen azeggarh السيد  وتعيين 

غير  لفترة  للشركة  وحيد  كمدير 

محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   5 بأاريخ  باڭادير  الأجارية 

2222 تحت رقم 96541.

340 P

 EMPREINTE  شركة

AGRICOLE

ش.م.م 

املقر االجأماعي : حي الشليوات اوالد 

تايمة تارودانت

رقم السجل الأجاري  : 5795 

العامة  الجمعية  قررت 

بأاريخ  املنعقدة  االسأثنائية 

22 سبأمبر 2222 مايلي  : 

حصص  تحويل  على  املصادقة 

اجأماعية من السيد زهير الشواي، 

لعجاج،           الرحيم  عبد  السيد  الى 

الى  الزنزون،  محمد  السيد  ومن 

السيد خالد دوقرن. 

املسير  اسأقالة  على  املصادقة 

السيد محمد الزنزون.

تعيين السيد عبد الرحيم لعجاج 

والسيد خالد دوقرن، شريكا  مسير، 

في التسيير. 

بشكل  االجأماعي  الأوقي   منح 

لعجاج،  الرحيم  عبد  لسيد  منفرد 

والسيد خالد دوقرن.

منح الأوقي  البنكي بشكل مزدوج، 

والسيد  لسيد عبد الرحيم لعجاج، 

خالد دوقرن.

بإضافة  الشركة،  نشاط  توسي  

مايلي :

بي  معدات الري.

وابحواض  تركيب مشاري  الري، 

ومحطات الضخ.

بي  ابسمدة والبذور.

حفر اآلبار.

واملساعدة  واملشورة  الدراسة 

الفنية املرتبطة بنشاط الشركة.

تحيين القانون ابسا�شي للشركة.

لدى  تم   : القانوني  اإليداع 

بأارودانت،  االبأدائية  املحكمة 

رقم  تحت   ،2222 6 أكأو1ر  بأاريخ 

.1321

341 P

مكأـــب حسابــات ســروا  ش. م.م.
عمــارة دامو شــارع محمد السادس ايت ملــو 

الفاكس : 22-65- 228-2

الهاتف : 6 -72- 228-2

BEGDONALD
  SARL

الغير  العام  الجم   بمقأضـى 

العادي املؤرخ في 14 سبأمبر 2222، 
لشركة BEGDONALD SARL  تقرر 

مايلي : 

بي  حصص :

122 حصة للسيد  ابراهيم شهيم 

لفائدة السيد عزيز تراس.

هللا  عبد  للسيد  حصة   122

اعوي�شي لفائدة السيد عزيز تراس.

تحيين القانون ابسا�شي للشركة.

باملحكمــة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   2 في  بانزكان،  االبأدائية 

2222، تحت رقم 1668.

342 P

STE TOUGHT TRANS
  SARL AU

au Capital de : 122222 DHS

 SIEGE SOCIAL : HAY CHORFA

EL GUERDANE OULED TEIMA-

TAROUDANT

االسأثنائي  العام  الجم   قرر 

2222 سبأمبر   28 بأاريخ   املنعقد 

 ما يلي :

بي  وتفويت جمي  الحصص التي 

الباش    ايت  محمد  السيد  يملكها 

1222 حصة ذات 122 درهم للحصة 

الواحدة.وهي مجموع أسهم الشركة. 

بهدا   AGNOUCH FATIMA للسيدة

الوحيد  الشريك  أصبحت  الأفويت 

بمجموع  للشركة  الوحيدة  واملسيرة 

٪122 من أسهم الشركة.

تغيير القانون ابسا�شي لشركة م  

مراعاة الأعديالت الجديدة للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

االبأدائية بأارودانت يوم 22 اكأو1ر 

2222 تحت رقم 1329.

343 P

SYRALI
العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 

االسأثناء املؤرخ في 2 سبأمبر 2222 

ذات  شركة   SYRALI شركاء   قرر 

مقرها  درهم    522.222 الرأسما  

شارع محمد السادس تجزئة   1 كلم 

ياسمينة ايت ملو .

حيت تقرر مايلي :

تفويت السيد بوران يوسف 522 

لفائدةزوجأه  الشركة  من  حصة 

السيدة وكيل اللة سعدية. 

يوسف  بوران  السيد  تعيين 

والسيدة وكيل اللة سعدية كمسيران 

محددة  غير  ملدة  لشركة  مأضامنين 

املعامالت  لجمي   فردي  و1إمضاء 

البنكية للشركة.

تغيير الشكل القانوني لشركة ذات 

وحيدإلى  بمسير  املسؤوليةاملحدودة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة. 
القانون  من  و7   6 البند  تغيير 

ابسا�شي لشركة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

فاتح  بأاريخ  بانزكان  االبأدائية 

اكأو1ر2222 تحت رقم 1662. 

344 P

 AIRE DE JEUX SIDI BIBI
S.A.R.L

 Société à Responsabilité Limitée au

Capital de  :122.222,22 Dhs

 Siege Social: DOUAR DRAID SIDI BIBI

CHTOUKA AIT BAHA

ICE: 22237 333222218

RC N° 19577

تعديالت قانونية
العام  الجم   1)بمقأ�شى 

الشركة   بمقر  املنعقد  االسأثنائي 

بأاريخ 7 فبراير2222 ،املسجل بأاريخ 

الشركة  شركاء  ،قرر   1 /22/2219

ما يلي:

 تفويت 252 حصة كما يلي:

املفوت:

الهروش252  أحمد   : السيد   -

للحصة. درهم   122 بقيمة  حصة 

املشتري:
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  - السيدة : فاطمة بونيت:

الحصص  بي   عقد  وبسبب 

االجأماعية للشركة أصبحت شركة 

علي    AIRE DE JEUX SIDI BIBI

الشكل الأالي الشركاء هم: 

سعيد   : السيد     

الهروش522 حصة بقيمة 122 درهم 

للحصة.

السيد: أحمد الهروش252 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة.

بونيت252  فاطمة   : السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة.

الهروش   عاد   السيد:  التسيير: 

مسير للشركة، ملدة غير محددة.

بكـأابة  تـم  الـقانـونـي:  2)اإليـداع 

الضـبط باملحكمة االبأـدائية انزكان 

تحـت رقـم  بـأاريخ فاتح أكأو1ر2222 

1662

345 P

ADEUNIS CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 722.222,22 درهم

بلوك 74 عمارة عمر رقم 3 حي 

الهدى-اكادير-

في مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 

قرر  أكادير  ب   2222 شتنبر   28  

لشركة  الوحيد  الشريك 

على  الأوقي    ADEUNIS CAR

: من  كل  حصص  تفويت  عقد 

 7222 فاطمة  الهواري  -السيدة 

حصة إلى السيد الأاقي بلمهو .

تغيير املواد رقم  6 و 7 من القانون 

ابسا�شي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   25 يوم  اكادير  ب  الأجارية 

2222 تحت رقم 96544.

346 P

 GARDIENNAGE 24      شركة
G24

رقم 35 الطابق االو  قسارية الفأح 

شارع بير انزران دشيرة الجهادية 

انزكان

العادي  غير  العام  الجم   خال  

تم  سبأمبر2222   12 يوم  املنعقد 

اتخاذ القرار بشان الأغييرات الأالية:  

1 تفويت الحصص:

تم تفويت الحصص كما يلي:

 1222 تفويت السيد محمد باها 

حصة التي يملكها من الشركة لصالح 

السيد البشير سيفر.

تبعا لأفويت الحصص هذا يصبح 

الشكل  على  الشركة  راسما   توزي  

الأالي:

سيفر                         البشير  -السيد 

1222 حصة.

االسأقالة وتعيين مسير جديد   2

لشركة:

-اسأقالة :السيد  محمد باها من 

الشركة بصفة نهائية.  

سيفر  البشير  السيد  -تعيين 

كمسير جديد  للشركة وذلك ملدة غير 

محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ   بانزكان   االبأدائية 

سبأمبر2222 تحت رقم 1616.

347 P

NIPPY       SERVICES
العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 

االسأثنائي املؤرخ في 23 مارس 2218 

   NIPPY       SERVICES قرر شركاء 

  122.222.22 الرأسما   شركة ذات 

حي   179 عمارة   9 درهم مقرها رقم 

الهدى اكادير.

حيت تقرر مايلي:

تفويت السيد ازيم ياسين حصأه 

الكلية 522 حصة من الشركة لفائدة 

السيد املزكلدي اسماعيل. 

محمد  ارايس  السيد  تفويت 

حصأه الكلية 522 حصة من الشركة 

لفائدة السيد املزكلدي اسماعيل. 

ياسين  ازيم  السيد  اسأقالة 

كمسيران  محمد  ارايس  والسيد 

مأضامنين لشركة وإبراء ذمتهما.

تعيين السيد املزكلدي إسماعيل 

كمسير وحيد لشركة ملدة غير محددة.

تغيير الشكل القانوني لشركة ذات 

إلى شركة ذات  املسؤولية املحدودة 

املسؤولية املحدودة بمسير وحيد. 

القانون  و7من  و6  البند  تغيير 

ابسا�شي لشركة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

فاتح  بأاريخ  باكادير  الأجارية 

اكأو1ر2222 تحت رقم  9652.

348 P

FIDUCIAIRE ZIAD

19 BD AL MOUKAOUAMA QI AGADIR

 STE ROZE ELEC

SARL

 44 حي الفرح بن سركاو أكادير 

إعالن عن تغيير

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

2222تم االتفاق على يناير   28  يوم 

 ما يلي :

السيد  من  حصة   222 تفويت 

لحسن زروا  لفائدة السيد أيت داود 

محمد.

الحصص  توزي   يصبح   وهكذا 

على الشكل الأالي : 

 222 محمد  داود  أيت  السيد 

حصة 122درهم للحصة.

السيد أيت داود حدوهشام 222 

حصة 122درهم للحصة.

اسأقالة السيد لحسن زروا  من 

منصبه كمسيرثاني للشركة.

داود  أيت  السيدان  تعيين 
محمد  داود  وأيت  حدوهشام 

كمسيران للشركة.
رقم السجل الأجاري4491.

الأجارية  باملحكمة  اإليداع 
2222تحت  أكأو1ر   2 يومه  باكادير 

رقم96529 .
349 P

مكأب الحسابات الجزيرة

شركة اينيرصون
شــركة ذات املسؤولية املحدودة 

بالشريك الوحيد،
 رأس مالها : 122.222 درهم

املقر اإلجأماعي : زنقة البريد تمسية 
ايت ملو  

1.بمقأ�شى قرار الشريك الوحيد 
االسأثنائي  العام  للجم   املعاد  
 32 بأاريخ  املؤرخ  اينيرصون  لشركة 

شتنبر 2222، تقرر ما يلي :
من  الشركة  رأسما   من  الرف  
درهم   622.222 درهم إلى   122.222
الجاري  الحساب  بمقاصة  ودلك 
يوسف  السيد  الوحيد  للشريك 
درهم   522.222 حدود  في  الشلحي 
جديدة  حصة   5222 بخلق  وكدلك 
من فئة 122 درهم للحصة الواحدة 

يملكها كلها السيد يوسف الشلحي.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
االبأدائية  باملحكمة  الضبط  كأابة 
 2222 اكأو1ر   26 بأاريخ  بانزكان  

تحت رقم: 1694.
350 P

 VERT FRESH  شركة
 AGRICOLE

 .ش.م.م
رأسمالها  : 122.222.22 درهم
املقر اإلجأماعي:    تجزئة أمال  

الشقة بالطابق الثاني  سيدي بيبي 
شأوكة - آيت باها-

الزيادة في رأسما  الشركة
للجم   عرفي  عقد  1.بمقأ�شى 
فاتح  يوم  العادي  الغير  العام 
الشركة  شركاء  قرر  يوليو2222، 

مايلي :
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الشركة  رأسما   في  الزيادة 
إلى  درهم    122.222.22 مبلغ   من 
طريق  عن  3.922.222.22درهم، 
جديدة   حصة    39.222 إحداث 
بقيمة 122 درهم ، بإدماج  الحساب 

الجاري للشركاء ومساهمة عينية : 
الأقسيم  سيأكون  الزيادة  وبهذه 
الجديد للرأسما  االجأماعي للشركة 

على الشكل الأالي :
 : رفي      محمد  -السيد)ة) 
 39.222 أي  درهم   3.922.222.22

حصة .
6 و7 من النظام  -تعديل الفصل 

ابسا�شي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 ،1572 رقم  تحت  بإنزكان  الأجارية 

بأاريخ :  22 سبأمبر2222.
351 P

شركة اديوز اشغال
رأس مالها : 122.222 درهم

252 شارع ابن الهيأم تاسيال أكادير
شركة  شركاء  قرار  1.بمقأ�شى 
العام  للجم   املعاد   اشغا   اديوز 
االسأثنائي املؤرخ بأاريخ 12 سبأمبر 

2222 تقرر ما يلي :
الشركة  رأسما   من  الرف    -  1
 1.222.222 درهم إلى   122.222 من 
درهم و ذلك  نقدا في حدود 922.222 
أي  فقط  املبلغ  رب   و1أحرير  درهم 
الباقي فسيحرر  اما  درهم   225.222
في اجل اقصاه خمس سنوات وكذلك 
حصة جديدة من فئة   9222 بخلق 
درهم للحصة الواحدة يملكها   122

كل من :
 5 22 زهرة   فزناوي  السيدة 
حصة   والسيد عبدون عمر  3622 

حصة.
من  و7   6 الفصو    2تعديل 
تحيين  و  للشركة  ابسا�شي  القانون 

القانون االسا�شي للشركة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 
 2222 سبأمبر   32 بأاريخ  بأكادير 

تحت رقم:  96526  .
352 P

  LAKHLOUFI CAR  شركة
SARL. AU

RC N° :  955
قبو  اسأقالة مسيرة

 وتعيين مسير للشركة 
العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 
سبأمبر   12 بأاريخ  املؤرخ  العادي 
, قرر الشريك الوحيد لشركة   2222
»لخلوفي كار», شركة ذات مسؤولية 
رأسمالها  وحيد  بشريك  محدودة 
االجأماعي  ومقرها  درهم   522.222
تيكرية  حي   1 رقم  زنقة  الكائن: 

طانطان ما يلي:
السابقة  •قبو  اسأقالة املسيرة 

السيدة العصامي رجاء.
السيد  الجديد  املسير  •تعيين 

لخلوفي احمد ملدة غير محدودة.
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
أكأو1ر2222   2 بأاريخ:  بطانطان, 

تحت رقم:565.
353 P

شركةبنش كيرش 
م م ش و

 STE BENCH CARE
SARL AU

الشقة13،عمارة 35، اقامة تمنارت 
22 بنسركاو اكادير

السجل الأجاري رقم 3321 
الجم   محضر  بمقأ�شى 
بأاريخ  املؤرخ  االسأثنائي   العام 
26 أغسطس 2222، قررت الشريكة 
.م  ش.م  كير  بنش  لشركة  الوحيدة 

ش.و مايلي :
بن  العلوي  السيدة  اسأقالة   -
شاد سناء من مهامها كمسيرة وحيدة 
بن  العلوي  السيدة  وتعيين  للشركة 
شاد جمالة كمسيرة للشركة ملدة غير 

محددة.
- تعديل النشاط االسا�شي للشركة 

ليصبح :الترويج الطبي لالدوية.
15من  رقم  الفصل  -تعديل 

القانون االسا�شي للشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تـم 

 96484 الأجارية باكادير تحت عدد 

بأاريخ  29 سبأمبر2222 . 

354 P

CABINET SABCONSULTING

MERVEILLES DES MERS 2
شركة محدودة املسؤولية 

زيادة رأس ما  الشركة
للجم   الضبط  ملحضر  طبقا 

بأاريخ  للشركة  االسأثنائي  العام 

كل  و1إجماع  تقرر  9سبأمبر2222 

الشركاء ما يلي :

بمبلغ  الشركة  رأسما   زيادة 

اربعة  ماليين و تس  مئة ألف درهم 

خمس  إلى  ليصل    ( .922.222(

وذالك   (5.222.222( درهم  ماليين 

حصة  الف  وأربعين  تس   بإصدار 

 (122( درهم  مئة  بقيمة   ( 9222(

للحصة.

الضبط  كاتب  لدى  اإليداع  ثم 

للمحكمة االبأدائية  لطانطان بأاريخ 

29 سبأمبر2222 رقم 187/2222.

355 P

 -STE  ITRANE- SPA
     SARL

    شركة  إثران  صبا 

 –ش.م.م                           

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقأ�شى   

واملسجل  سبأمبر2222    23 يوم  

سبأمبر2222،  بأاريخ   2  بأكادير 

الشركة                            في  الوحيد  الشريك  قرر 
أعاله الزيادة في رأسمالها ب تسعون 

لرفعه  درهم)92.222،22)،  ألف 

من عشرة االف درهم)12.222،22) 

درهم)122.222،22)  الف  مائة  الى 

مائة   تسعة  وخلق  بإصدار  ودالك 

 (922( جديدة  أجأماعية  حصة 

بقيمة 122 درهم لكل حصة، حررت 

كلها عند اإلكأأاب.  نتيجة لكل هذا، 

الف  مائة  الشركة  رأسما   اصبح 

درهم)122.222،22). 

إضافة لهدا، قرر الشريك الوحيد 
للشركة  االجأماعي  الهدف  توسي  
و1ي   شراء   -  : وذلك بإضافة نشاط 
 ، الصيدالنية  واملنأجات  ابصناف 
الطبية  واملنأجات  املواد  و1ي   شراء 

املساعدة.    
بمكأب  تم  القانونـي  اإليداع 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت  أكأو1ر2222   5 بأاريخ  بأكادير 

عدد 96549.
 السجل الأجاري :29213 .          
356 P

شركة الجعفر أكري
 ش.م.م

 Ste AL JAAFAR AGRI
SARL

RC 18765
 اعالن بأعديل 

العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 
 25 بأاريخ  املؤرخ  االسأثنائي 
تم  الشركة  بمقر  سبأمبر2222 

الأعديل ابتي:
زيادة رأسما  الشركة الذي انأقل 
 122.222.22( درهم  ألف  مائة  من 
درهم  مليون   سب   إلى  درهم) 
)7.222.222.22) درهم وذلك بزيادة 
طريق  عن  درهم)   6.922.222.22(

الحساب الجاري للشريك الوحيد.
تجديد القانون ابسا�شي للشركة.
القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بأاريخ بانزكان  االبأدائية   باملحكمة 

5 أكأو1ر2222 تحت رقم 1684.
357 P

باتيبرام
 شركة ذات مسؤلية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
مقرها اإلجأماعي  : دوار تنمكلت 

اكيدي تارودانت
السجل الأجاري رقم 5199 

تارودانت
املوضوع    - رف  رأسما  الشركة

        -تحيين النظام ابسا�شي
ملحضر  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
الجمعية العامة غير العادية لشركة 
بأاريخ ش.م.م.ش.و.   باتيبرام  
االتفاق  تم  سبأمبر2222   25  

والترا�شي على مايلي :  
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الى   الشركة  رأسما   رف    -
522.222.22  درهم.

- تحيين النظام ابسا�شي للشركة.      
القانوني بكأابة الضبط  تم اإليداع 
لأارودانت  االبأدائية  باملحكمة 
أكأو1ر تحت   2222 أكأو1ر   6 بأاريخ 

رقم 1319.
358 P

 STE JUNWA
 sarl

 AU CAPITAL DE 222.222 DHS 
 SIEGE : 93 LOT OUM AL

KOURA - TIZNIT
RC : 3993 -

.Ice n  222222821222232  
تعديالت قانونية

العام  الجم   بمقأ�شى محضر    
فبراير2222    8 االسأثنائي املؤرخ في 

قرر الشركاء ما يلي:
السيد  مهام  نهاية  اثبات   -  1
من  ابأداء   كمسير  أز1ار  اسماعيل 
31 يناير2222، وتعيين مسير جديد. 
- تعيين السيد عبد الرحمان أز1ار   2
الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
ملدة  جديد  كمسير   JE73377رقم
غير محددة ، الذي قبل هذه املهمة، 
للقيام  الصالحيات  م  منحه جمي  
تدخل  التي  العمليات  جمي   بإنجاز 
و نتيجة ذلك  ضمن هدف الشركة، 
القانون  من   43 املادة  تعديل  تم 

ابسا�شي.
تم اإليداع القانوني بكأابة    -  3  
الضبط باملحكمة االبأدائية بأيزنيت 
رقم  تحت   ، مارس2222   6 بأاريخ 

  .688
     ملخص قصد النشر                                                            

359 P

 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR
EN COMPTABILITE-S.A.R.L

Mr. AHMED ZAHOUR

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 WEISS DE  شركــة
 REPARATION NAVALE

 ET  INDUSTRIELLE

شركة محدودة املسؤولية 

رأسـمالها : 122.222.22  درهم

 C-O Chez la :املقر االجأماعي

 société *SOUSS NETTOYAGE*

 sise à : 1er ETAGE APPT. N°

 3 GROUPE 3D N° 23 CITE

DAKHLA -Agadir

تحويــل الـمقر االجأماعي
للجم   عرفي  عقد  بمقأ�شى   -  1

فاتح  بأاريخ  العادي  غير  العام 

قرر الشريك الوحيد  سبأمبر2222، 

 WEISS DE REPARATION « لشركة

 NAVALE ET  INDUSTRIELLE 

 ما يلي :

للشركة  املـقر االجأماعي  تحويل   

 C-O Chez la société *SOUSS : من

 NETTOYAGE* sise à : 1er ETAGE

 APPT. N° 3 GROUPE 3D N° 23

  . CITE DAKHLA -Agadir

91 شارع  إلى العنوان الأالي: رقم   

بأكادير.  املسيرة  حي  الخوارزمي 
4  من القانون  وكذلك تغيير الفصل 

ابسا�شي للشركة.

 2 - تـم اإليداع القانوني بالـمحكمة 

 96 92 رقم  تحت  بأكادير  الأجارية 

بأاريخ 32 سبأمبر2222 . 
االقأطاف والبيان 

     أحمد زهور

 360P

 CHIHRANE CARS
    SARL 

 شركة شـــــيهــــران كـــــار ش.م.م

العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 

لشركة شــــــيهــــران كـــــار ش.م.م بأاريخ 

االسأماع  وبعد   2219 يونيو   18

وقراءة املحضر, تقرر ما يلي                                                                                                                                        

أ -تم تغيير املقر االجأماعي للشركة 

 62- رقم  وهو  القديم  العنوان  من 

شارع عبد   - عمارة املخأار السو�شي 

الرحيم بوعبيد - أكادير, الى العنوان 

الجديد و هو بلوك اف - رقم 21 - حي 

الحسني - أكادير.

بكأابة  القانوني  االيداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2222 سبأمبر   18 بأاريخ  باكادير 

تحت رقم 96319 .
الخالصة والأذكير

361 P

HARZI TRANSPORT
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
19 ديسمبر 2219 قرر الجم   بأاريخ 
ذات  للشركة  العادي  غير  العام 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
 ،«HARZI TRANSPORT«:املسماة
 ، درهم    122.222.22 رأسمالها  
7 رقم  مقرها االجأماعي عند بلوك ا 

12 حي القدس اكادير.
حيث تقرر ما يلي :

تحويل املقر االجأماعي لشركة إلى: 
جوار مسجد النور بحي القدس الأاب  

بحباس اكادير. 
تغيير البند 4 من القانون ابسا�شي 

للشركة.
تحيين القانون االسا�شي لشركة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
 29 بأاريخ  باكادير  الأجارية 

سبأمبر2222 تحت رقم96397. 
362 P

حسابات ادميم 
ش.م.م

336 شارع املقاومة ايت ملو 
الهاتف  22.2  2 .25.28
 الفاكس 16 92  2 .25.28

 SOCIETE GREATEST CARS
SARL AU

تحويل املقر االجأماعي   
العام  الجم   محضر  بمقأ�شى   
 GREATEST لشركة  االسأثنائي 
CARS املنعقد يوم 32 سبأمبر 2222 

تقرر ما يلي:    
القانون  من   4 البند  تغيير   -
 : يلي  كما  ليصبح  للشركة  ابسا�شي 
الى  تحويل املقر االجأماعي للشركة  
:الطابق  الجديد  االجأماعي  املقر 
تجزئة اركانة ايت   32E السفلي رقم 

ملو  .   

ابسا�شي  القانون  -تحديث 

تحويل املقر  للشركة وفق الأعديل: 

االجأماعي.

بكأابة  القانوني  اإليداع  ثم 

الضبط باملحكمة االبأدائية النزكان 

يوم 5 أكأو1ر2222 تحت رقم  1682.      

363 P

 GNO SERVICE
SARL AU

إعـــالن قانــوني
بمقأ�شي عقد عرفي املؤرخ بأاريخ  

قررت   بالدشيرة   سبأمبر2222    16

الجمعية العامة االسأثنائية لشر كة 

GNO SERVICE SARL AU   مايلي :  

االجأماعي:املقر  املقر  تغيير 

 4 رقم  مأجر  الجديد:  االجأماعي 

املحمدي  الحي   36 2 رقم  تجزئة 

اكادير.

التشطيب على النشاط : االسأيراد  

والأصدير.

االشغا  املخألفة او البناء .

اضافة نشاط :  مقهى مطعم  .                  

   تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

أكأو1ر2222   2 االبأدائية انزكان في 

تحت رقم 1674 .

364 P

  WUJIE
 SARL

RC N°: 5  3

توسي  النشاط االجأماعي للشركة
العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 

14 سبأمبر  االسأثنائي املؤرخ بأاريخ 

2222 , قرر الشركاء لشركة »ويجي», 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
ومقرها  درهم   122.222 رأسمالها 
شارع   125 رقم  الكائن:   االجأماعي 

محمد الخامس طانطان ما يلي:

االجأماعي  النشاط  توسي  

وتجارة  صناعة  ليشمل  للشركة 

الياجور.

بالنظام  الثاني  الفصل  تغيير 

ابسا�شي للشركة.
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تحيين النظام ابسا�شي.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

أكأو1ر2222   2 بأاريخ:  بطانطان, 

تحت رقم:566.

365 P

 AL NAWAS

 SARL

املقر االجأماعي: شقة رقم 22 عمارة 

رقم 72 حي الهدى اكادير 

محضر الجم  العام االسأثنائي 

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

 2222 سبأمبر   15 في   املؤرخ 

قررمساهموا الشركة ما يلي : 

1 - اضافة االنشطة الأالية  : 

الفالحية  املنأوجات  اسأيراد 

والزراعة الغدائية.

اسأيراد ابرز، الشعير، القطاني.

2 - تحويل مقر الشركة إلى العنوان 

الأالي :شقة رقم 411 الطابق 4 عمارة 

�شي املنزه شارع الجيش امللكي.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

أكأو1ر2222  فاتح  بأاريخ  باكادير  

تحت رقم 96525.   
للخالصة والأذكير

قبا  حسن

365 مكرر

شركة زياد ديكور 

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

الشريك الوحيد

رأس مالهــا :   .122.222.22 درهــم

املقر االجأمــاعي :بلوك 5 شارع 9 رقم 

14 حي ميمونة تكوين اكادير

بمقأ�شى العقد العرفي املؤرخ  25 

نوفمبر2219 تم مايلي :

تغيير اسم الشركة من زيكو ديكو 

الى زياد ديكور .

بكـأـابة  القانوني  اإليداع  تــم 
باكادير  الأجارية  باملحكمــة  الضبط 
رقـم  تحت  سبأمبر2222   25 بأاريخ 

  .96451
بمثابة مقأطف و1يــان 

366 P

عقد تسيير حر ألصل تجاري
السجل الأجاري رقم 73298 / 

اكادير
عنوان ابصل الأجاري : مأجر رقم 
33 شارع موالي عبد هللا، عمارة 

طريق الخير، أكادير
محرر  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
أعطت   2222 سبأمبر   28 بأاريخ 
ايفيت  ايفون  باتريسيا  السيدة 
اإلقامة  لبطاقة  الحاملة  اسنولت، 
بالسجل  املسجلة   ،J213359Cـ رقم 
الأجاري تحت رقم 73298 باملحكمة 
حق التسيير الحر  الأجارية بأكادير، 
بصلها الأجاري الكائن بشارع موالي 
عمارة طريق   33 عبد هللا مأجر رقم 
ذات  شركة  لفائدة  أكادير،  الخير 
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
Nolapa ملدة تبأدئ من فاتح أكأو1ر 
 2225 ديسمبر   31 وتنأهي في   2222
في  حدد  شهري  مبلغ  مقابل  وذلك 

222 2 درهم م  احتساب الرسوم.
النشر والبيان
املسير الحر

367P

STE ALDOMAT AU
الجريدة  في  وق   خطا  اسأدراك 

الرسمية عدد5629 
بدال من حسن تليلت.

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

يعوض ب-احمد الفاضلي .
.....................................................

..........................................................
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
بأاريخ 28 أغسطس 2222 تحت رقم 

.96219
368 P

SOFIGAS SARL
رقم 38 إقامة جنان عال  شارع طارق

ابن زياد - تمارة

مكأب املحاسبة

MY SP
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
حيث  بالر1اط،   2222 25 سبأمبر  
تم وض  القانون الأأسي�شي لشركة 
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.
.MY SP SARL AU : التسمية

الهدف االجأماعي : االسأيراد، بي  
و1ي   شراء  الجملة،  بنصف  وشراء 
الطبية  واملعدات  املواد  مسألزمات 

والأجميلية.
بصفة عامة كل العمليات املالية، 
أو  مباشر  بشكل  املرتبطة  الأجارية 
وكذا  الشركة  بموضوع  مباشر  غير 
تنمية  شأنها  من  التي  العمليات 

الشركة.
 2 رقم  املحل   : االجأماعي  املقر 
عين  الأوفيق  تجزئة   3 أ  العمارة 

عأيق، تمارة.
مدة الشركة : 99 سنة.

في  حدد   : االجأماعي  الراسما  
إلى  مقسمة  درهم   122.222 مبلغ 
درهم   122 فئة  من  حصة   1222
وحررت  اكأأبت  الواحدة  للحصة 
كلها من طرف السيد يوسف امباركي 

1222 حصة.
يعأبر  امباركي  يوسف   : التسيير 

مسير الشركة ملدة غير محدودة.
من  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 
فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بأمارة  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
أكأو1ر   7 بأاريخ    282 رقم  تحت 

.2222
369 P

BEAUTY CAR NATURE

SARL AU

تعديل شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

بأاريخ  اجأماع  محضر  بموجب 

5 أكأو1ر 2222، قرر مساهم ومسير 

شركة :

 BEAUTY CAR NATURE SARL

AU، الكائن مقرها بالعيون ما يلي :

نقل مقر الشركة إلى املقر الأالي : 

عمارة  الصدر  زنقة  ملاك  شارع 

.II املحجوب ديش رقم 28 العيون

تم وض  القانون املؤسس للشركة 

في املحكمة االبأدائية بالعيون بأاريخ 

7 أكأو1ر 2222، تحت رقم 2366.

371 P

BARIGO VOYAGE

سجل تجاري مراكش : 1327 

بي  وتفويت حصص
تعيين مسير جديد

بأاريخ 3 يناير 2222 انعقد الجم  

 BARIGO العام الغير العادي لشركة

مسؤولية  ذات  شركة   VOYAGES

درهم،   622.222 رأسمالها  محدودة 

حيث تمت املصادقة على :

الحصص  كامل  وتفويت  بي  

السيدة  طرف  من  حصة   2221

إجشاين رشيدة لفائدة السيد بريكو 

رشيد.

إدشاين  السيدة  اسأقالة  قبو  

رشيدة من تسيير الشركة.

مسير  رشيد  بريكو  السيد  تعيين 

جديد للشركة ملدة غير محددة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة 

» » شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد».

تغيير تبعا لذلك القانون ابسا�شي 

للشركة.
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كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بمراكش  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
بأاريخ 22 يناير 2222، تحت رقم 722.

بمثابة مقأطف و1يان
املسير

372 P

ALMONTAQA DIJITAL
في العرفي  العقد  تسجيل   بأاريخ 
بالر1اط   2222 سبأمبر   11

بالخصائص الأالية :
طابعة   : االجأماعي  الهدف 
في  الحجرية،  الطباعة  تصويرية، 
الحجم الناعم أو من خال  عمليات 

الصور النموذجية.
اإلصدار والأوزي .

رأس املا  : 12.222 درهم مقسمة 
درهم   122 حصة من فئة   122 إلى 
للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء 

على الشكل الأالي :
السيد خليد اكدادر 52 حصة.

 52 الشهبة  بن  خليل  السيد 
حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأأسيس النهائي.

8 زنقة  املقر االجأماعي : 32 شقة 
موالي أحمد لوكيلي حسان الر1اط.
التسيير : السيد خليد اكدادر.

اكدادر  خليد  السيد   : الأوقي  
والسيد خليل بن الشهبة.

 : الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 
.146485

373 P

FOR EVENT
شركة ذات مسؤولية محدودة

من شريك وحيد
في إطار الجم  االسأثنائي لشركة 
بأاريخ واملنعقد   FOR EVENT 

13 يوليو 2222 تقرر ما يلي :
للشركة  االجأماعي  املقر  تغيير 
ابحد،  مجموعة   ،575 الرقم  من 
 25 الر1اط إلى الرقم   ،1 حي النهضة 
حي  الزيأون  إقامة   11 رقم  العمارة 

النهضة 1 الر1اط.

مراجعة النظام ابسا�شي للشركة 

هذا  من   4 املادة  بأعديل  وذلك 

النظام.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

تحت   2222 سبأمبر   7 بالر1اط يوم 
رقم 69 127.

374 P

POWER MOTORS
ش م م ذات الشريك الوحيد

حل شركة
بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بسال 

قرر الجم    ،2219 ديسمبر   31 يوم 

 POWER لشركة  العادي  غير  العام 

الشريك  ذات  ش.م.م   MOTORS

الوحيد مقرها االجأماعي شارع محمد 

الخامس رقم 68 الدار الحمراء سال، 
املسجلة  درهم   122.222 رأسمالها 

رقم  تحت  بسال  الأجاري  بالسجل 

13865 ما يلي :

 POWER شركة  نهائيا  حل 

.MOTORS Sarl d’au

تعيين السيد حسن كراز كمصفي 
ابصو   بأحقيق  وذلك  الشركة 

وتسديد الخصوم.

املقر  تحديد  العام  الجم   قرر 

االجأماعي لأصفية الشركة بالعنوان 

الأالي، شارع محمد الخامس رقم 68 

الدار الحمراء سال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ فاتح أكأو1ر  االبأدائية بسال، 

2222 تحت رقم 35134.

375 P

 AGENCE SALAH VOYAGES
ش م م ذات الشريك الوحيد

حل شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

 ،2222 أغسطس   31 يوم  بالر1اط 

قرر الجم  العام غير العادي لشركة 

  AGENCE SALAH VOYAGES

ش.م.م ذات الشريك الوحيد مقرها 

 C121 Cité Feu Colonel االجأماعي

Benmira Hassan, Rabat، رأسمالها 

بالسجل  املسجلة  درهم   12.222

الأجاري بالر1اط تحت رقم 129781 

ما يلي :

 AGENCE شركة  نهائيا  حل 

ذات  م  م  ش   SALAH VOYAGES

الشريك الوحيد.

الرفالية  عثمان  السيد  تعيين 

بأحقيق  وذلك  الشركة  كمصفي 

ابصو  وتسديد الخصوم.

املقر  تحديد  العام  الجم   قرر 

االجأماعي لأصفية الشركة بالعنوان 

 C121 Cité Feu Colonel الأالي، 

.Benmira Hassan, Rabat

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة الأجارية بالر1اط، 

رقم  تحت   2222 أكأو1ر   6 بأاريخ 

.127392

376 P

شركة فيليافيت
ش.م.م

ذات الرأسما  : 12.222 درهم

387، شارع محمد الخامس

الطابق 7 رقم 19 الدار البيضاء

بي  الحصص االجأماعية
العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 

 2222 أغسطس   7 بأاريخ  املنعقد 

تقرر ما يلي :

بنميرة  أمايمة  السيدة  باعت 

49 حصة  الحاملة مجموع حصصها 

للسيد حاتم قدا.

بنميرة  أمايمة  السيدة  اسأقالة 

السيدة نزهة عفوت مسيرة  وتعيين 

للشركة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء، بأاريخ 31 أغسطس 2222 

تحت رقم 74441.

377 P

KAK
S.A

شركة مساهمة
رأسمالها 522.222.  درهم

مقرها االجأماعي : عمارة تافراوتي
كلم 7,5 طريق الر1اط )عين السب )

الدار البيضاء
السجل الأجاري رقم : 474879

تأسيس شركة مساهمة
بالدار  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 
تم   ،2222 سبأمبر   22 في  البيضاء 
مميزاتها  مساهمة  شركة  تأسيس 

كالأالي :
الشكل : شركة مساهمة.

KAK S.A : التسمية
املوضوع : غرض الشركة :

تشغيل منصات لر1ط املسأعملين 
باملهنيين.

أداء  ومراقبة  تدريب  تصنيف، 
الخدمات التي يقدمها مهنيو املنصة.

اببحاث  التسويق  خدمات  بي  
فيما يأعلق بالخدمات املهنية.

باملوريدين  املسأعملين  ر1ط 
لهم  يتيح  مما  الطلبات  ومقدمي 
االسأفادة من مزايا وخدمات إضافية 

محددة.
أو  املقاوالت  في  املساهمة 
ببرامج  تأعلق  بمشاري   الشركات 
ر1ط املسأعملين باملهنيين عن طريق 
شراكة،  إدماج،  شركات،  تأسيس 
شركة املحاصة أو غيرها من الترتيبات 

القانونية.
يوم  من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
تقييدها  تاريخ   ،2222 أكأو1ر   7

بالسجل الأجاري.
املقر  يحدد   : االجأماعي  املقر 
عمارة  البيضاء،  بالدار  االجأماعي 
تافراوتي، كلم 7,5 طريق الر1اط )عين 

السب ).
رأسما  الشركة : رأسما  الشركة 
محدد في 522.222.  درهم، مقسمة 
إلى 5.222  سهم من فئة 122 درهم 
للسهم الوحيد الكل من نفس الفئة.

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



عدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222)الجريدة الرسمية   13660

االقأطاعات  بعد   : ابر1اح 

القانونية والأنظيمية، تخصيص باقي 

طرف  من  تقريره  يأم  سوق  ابر1اح 

الجم  العام السنوي للمساهمين.

مجلس اإلدارة :

العرفي  العقد  نفس  بمقأ�شى 

املؤرخ في 22 سبأمبر 2222 تم تعيين 

ثالث  ملدة  للشركة  مأصرفين  أو  

سنوات، وهم :

اآلنسة كنزة اخنوش.

السيدة سكينة اخنوش.

اآلنسة غالية لحلو.

السيدة سناء مداح.

السيد يوسف عراقي حسيني.

السيد ر�شى البعقيلي.

مجلس  أعضاء  انأداب  مدة 

انعقاد  عقب  سأنأهي  اإلدارة 

الجمعية العامة العادية الذي سيبث 

في حسابات السنة املالية الثالثة أي 

السنة املالية 2222.

اإلدارة   - اإلدارة  مجلس  رئاسة 

العامة :

مجلس اإلدارة بأاريخ 22 سبأمبر 

كنزة  اآلنسة  تعيين  قرر   ،2222

وتم  اإلدارة،  اخنوش رئيسة ملجلس 

اآلنسة  عامة.  مديرة  أيضا  تعيينها 

»رئيسة  كنزة اخنوش سأحمل لقب 

مديرة عامة».

مراقب الحسابات :

الحسابات  مراقب  بمهام  عهد 

 FIDECO AUDIT ET CONSEIL إلى 

ب  12  االجأماعي  مقرها  ش.م.م، 

شارع رحا  املسكيني، الدار البيضاء، 

حسني  السيد  طرف  من  ممثلة 

الوادي.

الأفويت وكيفية تحويل ابسهم :

عدا في حالة الأفويت الحر املأفق 

النظام  من   12 الفصل  في  عليه 

ابسا�شي، كل تفويت أسهم يسأدعي 

حسب  اإلدارة  مجلس  موافقة 

الشروط املحددة في الفصل املذكور.

تم   : الأجاري  بالسجل  الأقييد 

الأجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 

7 أكأو1ر 2222،  بالدار البيضاء يوم 

الشركة  حيث   ،7 8726 تحت رقم 

الأجاري تحت رقم  بالسجل  مقيمة 

.474879
من أجل اإليجاز والبيان

378 P

TAFRAMODE

S.A

شركة مساهمة

رأسمالها 3.722 8.2 درهم

مقرها االجأماعي : عمارة تافراوتي

كلم 7,5 طريق الر1اط )عين السب )

الدار البيضاء

السجل الأجاري رقم : 137949

تجديد مدة انأداب املأصرفين

بأاريخ  العادي  العام  الجم   قرر 

انأداب  تجديد   2222 يونيو   19

اإلدراة  ملجلس  املكونين  املأصرفين 

ملدة 6 سنوات، وهم :

الحجو   أبو  سلوى  السيدة 

االدري�شي.

السيد يوسف عراقي حسيني.

شركة GROUPE AKSAL ش.م.م 

الحجو   أبو  سلوى  بالسيدة  ممثلة 

االدري�شي.

يونيو   19 بأاريخ  اإلدارة  مجلس 

سلوى السيدة  أقر  قد   2222 

مهامها  في  االدري�شي،  الحجو   أبو 

كرئيسة مديرة عامة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ البيضاء  بالدار   الأجارية 

رقم  تحت   ،2222 سبأمبر   11

.745655
من أجل اإليجاز والبيان

379 P

RTW MAROC
S.A

شركة مساهمة
رأسمالها 22.261.622 درهم

مقرها االجأماعي : عمارة تافراوتي

كلم 7,5 طريق الر1اط )عين السب )

الدار البيضاء

السجل الأجاري رقم : 137951

تجديد مدة انأداب املأصرفين
بأاريخ  العادي  العام  الجم   قرر 

انأداب  تجديد   2222 يونيو   19

اإلدارة  ملجلس  املكونين  املأصرفين 

ملدة 6 سنوات، وهم :
الحجو   أبو  سلوى  السيدة 

االدري�شي.

السيد يوسف عراقي حسيني.

شركة GROUPE AKSAL ش.م.م 
الحجو   أبو  سلوى  بالسيدة  ممثلة 

االدري�شي.

يونيو   19 بأاريخ  اإلدارة  مجلس 
سلوى السيدة  أقر  قد   2222 

مهامها  في  االدري�شي،  الحجو   أبو 

كرئيسة مديرة عامة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ البيضاء  بالدار   الأجارية 

رقم  تحت   ،2222 سبأمبر   14

.745833
من أجل اإليجاز والبيان

380 P

 COMMUNICATION

ECONOMIQUE
S.A

شركة مساهمة
رأسمالها 13.222.222 درهم

مقرها االجأماعي : 18، شارع املسيرة 

الخضراء، الطابق 2، املعاريف

الدار البيضاء

السجل الأجاري رقم : 71123

تجديد مدة انأداب املأصرفين
بأاريخ  العادي  العام  الجم   قرر 

انأداب  تجديد   2222 مارس   2

املأصرفين ملدة 6 سنوات، وهم :

السيد مجيد اليعقوبي.

السيد يوسف عراقي حسيني.

 AFRIQUIA MAROCAINE شركة

 DE DISTRIBUTION DE

 CARBURANTS - AFRIQUIA

بالسيد  ممثلة  ش.م.م   SMDC

يوسف عراقي حسيني.

مارس   2 بأاريخ  اإلدارة  مجلس 

اليعقوبي  مجيد  السيد  أكد   2222

والسيد خالد  بمهام رئيس املجلس، 

بازيد مدير عام.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

 ،2222 سبأمبر   28 يوم  البيضاء 

تحت رقم 747653.
من أجل اإليجاز والبيان

381 P

TASWIK INVEST
S.A

شركة مساهمة
رأسمالها 322.222 درهم

مقرها االجأماعي : عمارة تافراوتي

كلم 7,5 طريق الر1اط )عين السب )

الدار البيضاء

السجل الأجاري رقم : 384159

تجديد مدة انأداب املأصرفين
بأاريخ  العادي  العام  الجم   قرر 

انأداب  تجديد   2222 يونيو   29

اإلدراة  ملجلس  املكونين  املأصرفين 

ملدة 6 سنوات، وهم :
الحجو   أبو  سلوى  السيدة 

االدري�شي.

السيد يوسف عراقي حسيني.

السيدة املهدي بنسودة.

شركة MASYM ش.م. ممثلة من 

طرف السيد أمين التهراوي.

 WESSAL BOUREGREG شركة 

عبد  السيد  طرف  من  ممثلة  ش.م 

الرحمان الوزاني.

يونيو   29 بأاريخ  اإلدارة  مجلس 
سلوى السيدة  أقر  قد   2222 

مهامها  في  االدري�شي،  الحجو   أبو 

كرئيسة مديرة عامة.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ البيضاء  بالدار   الأجارية 

رقم  تحت   ،2222 سبأمبر   18

.746467
من أجل اإليجاز والبيان

382 P

FINDO
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 

تم وض   بالر1اط،   2222 سبأمبر   7

ذات  للشركة  ابسا�شي  القانون 

املسؤولية املحدودة من شريك وحيد 

التي تحمل الخصائص الأالية :

الشريك الوحيد :

الحامل  مجدة  ادريس  السيد 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.A739437

FINDO : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة من شريك وحيد.

بي  العقاقير   : الهدف االجأماعي 

ومقهى.

مدة الشركة : 99 سنة ابأداء من 

الأأسيس النهائي.
رأسما  : 122.222 درهم مقسمة 

درهم  إلى 1222 حصة من فئة 122 

للحصة.

 1 رقم  مأجر   : االجأماعي  املقر 

تجزئة رقم 1364 تجزئة الفردوس ت 

3 عين عودة.

مجدة  ادريس  السيد   : التسيير 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
.A739437 رقم

من  تبأدئ   : املالية  السنة 

في وتنأهي  سنة  كل  من  يناير   فاتح 

ديسمبر من نفس السنة ما عدا   31

تاريخ  من  تبأدئ  ابولى  السنة 

إلى  الأجاري  السجل  في  التسجيل 

غاية 31 ديسمبر 2222.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
الأقييد  رقم  بأمارة،  االبأدائية 

وذلك   132877 الأجاري  بالسجل 

بأاريخ 6 أكأو1ر 2222.

383 P

LA MAISON DU CAFE JAD
SARL

بمقأ�شى عقد عرفي محرر بأاريخ 

نظام  تكوين  تم   2222 سبأمبر   32

املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�شي 

املحدودة خصائصها كالأالي :

 LA MAISON DU  : التسمية 

.CAFE JAD SARL

الهدف : تمارس الشركة ابهداف 

الأالية :

تاجر البن بالجملة والأقسيط.

اسأيراد القهوة.

تحميص البن.
ابو   الطابق   : االجأماعي  املقر 
شقة 5 عمارة 94 زنقة نابولي املحيط 

الر1اط.
 522.222  : رأس املا  االجأماعي 

حصة قيمة   5222 درهم مقسم إلى 

كل واحدة 122 درهم.

التسيير : تم تعيين السيدة جيهان 

الأعريف  لبطاقة  الحاملة  املدوري 

كمسيرة   ،AE172888 رقم  الوطنية 

للشركة وملدة غير محدودة.

وض   تم  القانوني  اإليداع 

الضبط  كأابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة الأجارية بالر1اط تحت رقم 

السجل الأجاري 146519.

384 P

ATI.KAF
SARLAU

بمقأ�شى عقد عرفي محرر بأاريخ 

نظام  تكوين  تم   2222 سبأمبر   32

املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�شي 

وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالأالي :

ATI.KAF : التسمية

الهدف : تمارس الشركة ابهداف 

الأالية :

الخياطة.

الأصميم.

:  2، طريق أوالد  املقر االجأماعي 
زيان للطيران الر1اط.

 12.222  : االجأماعي  املا   رأس 

درهم مقسم إلى 122 حصة قيمة كل 

واحدة 122 درهم.

التسيير : تم تعيين السيدة الكاس 

الأعريف  لبطاقة  الحاملة  عأيقة 

كمسيرة    ،G228196 رقم  الوطنية 

وحيدة للشركة وملدة غير محدودة.

وض   تم  القانوني  اإليداع 

الضبط  كأابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة الأجارية بالر1اط تحت رقم 

السجل الأجاري 146493.

385 P

LES PETITS FOUR SEC
SARL

بمقأ�شى عقد عرفي محرر بأاريخ 

نظام  تكوين  تم   2219 سبأمبر   7

املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�شي 

املحدودة خصائصها كالأالي :

 LES PETITS FOUR  : التسمية 

.SEC SARL

الهدف : تمارس الشركة ابهداف 

الأالية :

مخبزة / حلواني.

ممو  حفالت.

تاجر.

ابو   الطابق   : االجأماعي  املقر 

نابولي  زنقة   94 عمارة   5 رقم  شقة 

املحيط الر1اط.

 122.222  : رأس املا  االجأماعي 

حصة قيمة   1222 درهم مقسم إلى 

كل واحدة 122 درهم.

تم تعيين السيد محمد   : التسيير 

لبطاقة  الحامل  حنوني  رضوان 

 ،A776994 رقم  الوطنية  الأعريف 

غير  وملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.

وض   تم  القانوني  اإليداع 

الضبط  كأابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة الأجارية بالر1اط تحت رقم 

السجل الأجاري 146491.

386 P

SAHARA ALIM
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم وحيد
بأاريخ العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين  وض   تم   ،2222 يوليو   6

الشركة ذات املميزات الأالية :
SAHARA ALIM : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بمساهم وحيد.

املوضوع : 
وتخزين  تصدير  اسأيراد  تجارة، 
االستهالكية  املنأجات  جمي  

والغذائية.
الأجارة العامة، اسأيراد وتصدير 
واملواد  والسل   املنأجات  جمي  
منتهية نصف  ابنواع،  جمي    من 
 أو منتهية، بجمي  أنواعها ومن جمي  
الشركة لفائدة  سواء   املصادر، 
الطبيعيين  ابشخاص  لفائدة  أو    

أو االعأباريين.
والبضائ   السل   جمي   نقل 

بجمي  أنواعها، النقل لفائدة الغير.
نقل املسأخدمين لفائدة الشركة 

أو لفائدة الغير.
واآلالت،  املركبات  جمي   نقل 

تأجير شاحنات نقل البضائ .
ابعما  والخدمات املخألفة.

االسأيراد،  العامة  الأجارة 
الأصدير والأعاقد من الباطن.

للشركات  الأجاري  الأمثيل 
الوطنية أو ابجنبية.

القدس  شارع   : الرئي�شي  املقر 
عمارات الفوسفاط حي موالي رشيد 

الشطر 2 العيون.
الرأسما  : حدد في مبلغ 122.222 
حصة من   1222 إلى  درهم مقسمة 
بالكامل  ويملكها  درهم   122 فئة 

السيد سليم ابمين الدمناتي.
السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

سليم ابمين الدمناتي.
بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبأدائية بالعيون 
رقم  تحت   2222 يوليو   13 بأاريخ 
وتم تسجيلها بالسجل   2222/1316
الأحليلي  الرقم  تحت  الأجاري 

.32127

387 P
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AFRICA FRUTAS
SARL D’AU

تعديالت قانونية
االسأثنائي  العام  الجم   إثر  على 
 AFRICA FRUTAS شركة  ملساهمي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
البالغ  الوحيد،  املساهم  ذات 
والكائن  درهم   122.222 رأسمالها 
مقرها االجأماعي بحي القدس شارع 
العيون،  الثالث   48 رقم  الفرسان 

تقرر ما يلي :
توسي  النشاط الأجاري للشركة 

بإضافة ابنشطة الأالية :
تنظيف  جمي  أعما  الأنظيف، 
وتجديد  تنظيف  املكاتب،  وصيانة 
طريق  عن  وابرضيات  ابسطح 
تنظيف  الأنظيف بالبخار،  الألمي . 
وصيانة املساحات الخارجية الخاصة 
)املساحات الخضراء، الساحات، إلخ 
)غرف  املباني  وتطهير  تنظيف   .(...
في  إلخ)  اإلنأاج،  خطوط  الأبريد، 
)املواد الغذائية،  البيئات الحساسة 
النظافة   ،(... إلخ  الكيماويات، 
النظافة  أعما   كافة   : الصناعية 
تنظيف  الخاصة بالقطاع الصناعي، 
ابسطح الزجاجية املكونة من طابق 
املرايا،  الفواصل،  )النوافذ،  وحيد 
السيارات  الطرق،  تنظيف  إلخ)، 
)لفائدة ابفراد أو  مواقف السيارات 

الشركات) إلخ ...
للشركة  الأجاري  االسم  تغيير 
 AL SEEF MULTI SERVICE ليصبح 

.Sarl d’Au
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبأدائية بالعيون 
رقم  تحت   2222 أكأو1ر   5 بأاريخ 

.2222/2351
388 P

OAKKI ALUM
SARL

رأسما  الشركة : 222.222 درهم
47، زنقة طارق ابن زياد، القنيطرة

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 
25 سبأمبر 2222 تم تقرير ما يلي :

بي  مجموع حصص السيد اعكي 
طارق  اعكي  السيد  لفائدة  كما  

وعددها 1222 حصة اجأماعية.
عندها أصبح للسيد اعكي طارق 

2222 حصة اجأماعية.

اعكي طارق مسيرا  السيد  تعيين 

للشركة.

الخاصة  العقود  جمي   إمضاء 

اعكي  السيد  طرف  من  بالشركة 

طارق.

تغيير الشكل القانوني للشركة من 

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 

مساهم  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد.

تحديث النظام ابسا�شي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

رقم  تحت  بالقنيطرة  االبأدائية 

92 79 بأاريخ 6 أكأو1ر 2222.

389 P

TAYBI AMIN TOURS
SARL A.U

رأسما  الشركة : 122.222 درهم
رقم 822 بئر الرامي الجنو1ية

شقة 3، القنيطرة

تأسيس شركة
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 
26 أغسطس 2222 تم وض  القانون 

ابسا�شي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك موحد تحمل الخصائص 

الأالية :

TAYBI AMIN TOURS : التسمية

الهدف : نقل ابشخاص.
بئر   822 رقم   : االجأماعي  املقر 

الرامي الجنو1ية شقة 3 القنيطرة.

مدة الشركة : 99 سنة.
رأسما   حدد   : الشركة  رأسما  

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 

قسمة اجأماعية   1222 مقسمة إلى 

من فئة 122 درهم.

التسيير : عين السيد أمين الطيبي 

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.

فاتح  من  تبأدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنأهي في الخاتم من ديسمبر.

الأقييد بالسجل الأجاري : قيدت 

املحكمة  لدى  الأجاري  بالسجل 

رقم  تحت  بالقنيطرة  االبأدائية 

56319 بأاريخ فاتح أكأو1ر 2222.

390 P

MANARA VENTURES
SARL AU

تعديل
بمقأ�شى قرار غير عادي للشريك 

 2222 سبأمبر   32 بأاريخ  الوحيد 

مسؤولية  ذات  الشركة  الر1اط  في 

 MANARA وحيد  بشريك  محدودة 

عوة  ضاية  زنقة   6 في   VENTURES

أكدا  الر1اط   16 الشقة   4 الطابق 

درهم قرر   62.222 ذات الرأسمالية 

الشركاء ما يلي :

م   الشركة  تسأمر  سوف 

املنفصالن  الجديدان  املسيران 

 MICHAL STANISLAW السيد 

بشرى والسيدة   MLYNARCZYK 

بن الصديق.

طرف  من  سيأم  الأوقي  

 MICHAL STANISLAW السيد 

بشرى  السيدة  أو   MLYNARCZYK

بن الصديق.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   7 بأاريخ  بالر1اط  الأجارية 

2222 تحت رقم 5  127.

391 P

FATER MOROCCO
SARL AU

 Au capital de 179.629.222

MAD

Siège social : 111 Route Côtière

 El Mesbahaiate El Hassania

Mohammedia

RC Mohammedia n°16163

بموجب تداوالت قرارات الشريك 

الوحيد في )الشركة) بأاريخ 16 يونيو 

2222، تم تقرر ما يلي :

قبو  تفويت الحصص الأالية :
ابسهم  جمي   تفويت  قبو  
 FATER SPA اململوكة من قبل شركة
لفائدة  سهم   1.796.292 وتحديدا 

.DISLOG FOOD SA شركة
 DISLOG شركة  على  املوافقة 
كشريكة جديدة وحيدة   FOOD SA

للشركة.
بموجب تداوالت قرارات الشريك 
الوحيد في )الشركة) بأاريخ 18 يونيو 

2222، تم تقرير ما يلي :
اسأقالة السيد منير خالد الدباغ 
كلزيم من منصبيهما  والسيد زكرياء 

كمسيرين مشاركين للشركة.
تعيين كمسير جديد للشركة ملدة 

غير محددة :
السيد محمد علي الأازي، القاطن 
شاليهات بوسكورة،   3211 ب شارع 
والحامل  بوسكورة   ،12 رقم  فيال 
رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.BE 82551
 FATER من  الشركة  اسم  تغيير 
 DISLOG إلى   MOROCCO

.MODERN INDUSTRIES
السنة  إقفا   تاريخ  في  الأغيير 
املالية للشركة التي سيأم تحديدها 

في 31 ديسمبر.
إعادة صياغة النظام ابسا�شي.

للمحاضر  القانوني  اإليداع  تم 
ضبط  بكأابة  أعاله،  إليها  املشار 
بأاريخ  باملحمدية  الأجارية  املحكمة 
21 سبأمبر 2222، تحت رقم 1111.

من أجل اإلشعار

392 P

ARIMAD BATIMENETS
SARL AU

اسأدراك خطإ وق  بالجريدة 
الرسمية عدد 5622

بأاريخ 26 فبراير 2222
: رقم الأقييد في السجل  بدال من 

الأجاري 129553.
السجل  في  الأقييد  رقم   : تقرأ 

الأجاري 129533.
الباقي بدون تغيير.

393 P
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TIKAMED
رأس املا  : 5.222.222 درهم

املقر االجأماعي : عمارة 53
شقة رقم 5، جنان النهضة

حي النهضة، الر1اط
رقم السجل الأجاري : 112231

محضر  بموجب  الشركاء  قرر 
 2222 يونيو   29 الجم  العام بأاريخ 

ما يلي :
تحويل املقر االجأماعي إلى العنوان 
الأالي : عمارة 53، شقة رقم 5، جنان 

النهضة، حي النهضة، الر1اط.
وفقا  ابسا�شي  النظام  تعديل 

لذلك.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
املحكمة الأجارية بالر1اط تحت رقم 
برقم  الزمني  السجل  وفي   127399

289  بأاريخ 6 أكأو1ر 2222.
394 P

SELFMANN
SARL AU

رأس املا  : 1.222.222 درهم
املقر االجأماعي : 131، شارع أنفا

11B إقامة أزرو، مكأب رقم
الدار البيضاء

رقم السجل الأجاري : 229 13
بموجب  الوحيد  الشريك  قرر 
بأاريخ االسأثنائي  العام  الجم    قرار 

9 سبأمبر 2222 ما يلي :
توسي  الهدف االجأماعي للشركة.
من  ليأحو   املا ،  رأس  رف  
12.222 درهم إلى 1.222.222 درهم 
سهم جديد   9922 عن طريق إنشاء 
وفقا  سهم،  لكل  درهم   122 بقيمة 
املا   رأس  رب   تحرير  تم  للقانون 
طريق  عن  درهم،   2 7.522 بقيمة 

دمج الحساب الجاري للشريك.
وفقا  ابسا�شي  النظام  تعديل 

لذلك.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
البيضاء  بالدار  الأجارية  املحكمة 
السجل  وفي   7 8652 رقم  تحت 
الزمني برقم 22863 بأاريخ 6 أكأو1ر 

.2222
395 P

C.A HOLDING
رأس املا  : 12.187.522 درهم

املقر االجأماعي : عمارة 53، شقة 
رقم 5، جنان النهضة، حي النهضة، 

الر1اط
رقم السجل الأجاري : 229 13

محضر  بموجب  الشركاء  قرر 
 2222 يونيو   29 الجم  العام بأاريخ 

ما يلي :
إلى  االجأماعي  املقر  تحويل   -  1
شقة   ،53 عمارة   : الأالي  العنوان 
حي النهضة،  جنان النهضة،   ،5 رقم 

الر1اط.
تعديل النظام ابسا�شي وفقا   -  2

لذلك.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
املحكمة الأجارية بالر1اط تحت رقم 
برقم  الزمني  السجل  وفي   127 21

291  بأاريخ 6 أكأو1ر 2222.
396 P

عقد تسيير حر
املصحح  العرفي  العقد  بمقأ�شى 
 2222 سبأمبر   32 بأاريخ  اإلمضاء 
فإن السيد العربي اد الطالب مالك 
ابصل الأجاري الذي هو عبارة عن 
الورود  بي   في  يسأغل  تجاري  محل 
الأجاري  املركب   76 بالرقم  الكائن 
وادي الجنة، شارع محمد الخامس، 
رقم  تحت  املسجل  تيزنيت  افراك، 
رقم  1826  الترتيبي  السجل   735
أبرم عقد  الأحليلي قد  السجل  من 
تسيير حر لألصل الأجاري املذكور م  
السيد الحسين السري وذلك ابأداء 
من فاتح نوفمبر 2222 وتنأهي بأاريخ 

31 أكأو1ر 2223.
397 P

OUSMOZA TRANS
SARL AU

انحال  الشركة
تعيين مأمور الأصفية

الجم  العام غير العادي لشركاء 
 OUSMOZA TRANS SARL شركة 
AU شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات شريك واحد رأسمالها 122.222 
 2222 يوليو   3 بأاريخ  قرر  درهم 

املوافقة على :

انحال  شركة :
تعيين السيد املصفي كما  عبد 

اإلله مأمور الأصفية.
 واملقر االجأماعي : تجزئة البركة 2 
الثاني،  الطابق   31 إقامة   9  زنقة 
رقم 7، سيدي مومن، الدار البيضاء.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار 
 2222 سبأمبر   22 بأاريخ  البيضاء 

تحت رقم 746877.
398 P

HYDROTEM
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى   -  I
 ،2222 يوليو   15 في  الجديدة  بسال 
لشركة  ابسا�شي  القانون  تحرير  تم 
محدودة املسؤولية، والتي خصائصها 

كالأالي :
أعما  الرصاصة ؛

تركيب التهوية والتسخين ؛
تجهيز اآلبار واملسابح ؛

ألواح التسخين الشمسية ؛
أشغا  مخألفة.

 ،1 رقم  سال،   : االجأماعي  املقر 
الشنغويط، شقة 2 ، سال الجديدة.
املدة : 99 سنة من تاريخ التسجيل 

في السجل الأجاري.
الرأسما  : حدد الرأسما  في مبلغ 
 1222 إلى  وقسم  درهما،   122.222
درهما   122 حصة اجأماعية بقيمة 

لكل واحدة، وهي موزعة كالأالي :
 522 الشنوعي  محمد  السيد 

حصة ؛
السيد عبد اللطيف الراوي 522 

حصة.
التسيير :

مغربي  الشنوعي،  محمد  السيد 
 1968 نوفمبر   9 مزداد في  الجنسية، 
بالر1اط، الكائن عنوانه بأجزئة رياض 
 ،635 رقم   1 سكأور  مطاع  أوالد 
الأعريف  لبطاقة  والحامل  تمارة، 
مالك     A458766 رقم  الوطنية 
522 حصة، عين مسير للشركة ملدة 

غير محدودة ؛

الراوي،  اللطيف  عبد  السيد 

أبريل   19 مغربي الجنسية، مزداد في 

بحي  عنوانه  الكائن  بالر1اط،   1963
املسيرة 1، ديور 72 رقم 167، تمارة، 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  والحامل 
رقم A228282 مالك   522 حصة، 

عين مسير للشركة ملدة غير محدودة.

 31999 الأجاري  السجل   -  II

املحكمة االبأدائية سال بأاريخ فاتح 

أكأو1ر 2222.

399 P

SMS TOUR
SARL AU

ش.م.م الشريك الوحيد

بلوك ف رقم 34 قامرة الشمالية، 

حي يعقوب املنصور، الر1اط

بأاريخ  عرفي  عقد   بموجب 

عليه  مصادق   2222 سبأمبر   17

التسجيل  مصالح  لدى  ومسجل 

شركة  شركاء  قرر  الر1اط  ملدينة 

س.م.س تور ش.م.م مقرها االجأماعي 

ب بلوك ف رقم 34، قامرة الشمالية، 

حي يعقوب املنصور، الر1اط، ما يلي :

حصة   52 املصادقة على تفويت 

اململوكة للسيد صباب كريم لفائدة 

صباب خالد.
القانون  من  و7   6 البند  تغيير 

برأسما   الخاصة  لشركة  ابسا�شي 

على  أصبحت  حيث  والدفوعات 

الشكل الأالي :

مبلغ  في  الشركة  رأسما   حدد 

12.222 درهم موزعة كما يلي :

صباب خالد 12222 درهم.

حصة   122 في  الدفوعات  حدد 

من فئة 122 درهم موزعة كما يلي :

صباب خالد 122 حصة.

لشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

املحدودة  من شركة ذات مسؤولية 

مجموعة من الشركاء إلى شركة ذات 

املسؤولية املحدودة شريك الوحيد.

تعيين السيد صباب خالد كمسير 

وحيد لشركة لفترة غير محدودة.
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بأوقي   الشركة  تلتزم  الأوقي  

معامالتها  في جمي   الوحيد  مسيرها 

وذلك لفترة غير محدودة.

تغيير البند 15 من القانون ابسا�شي 

لشركة والخاص بأعيين املسير واملوق  

باسم الشركة مالئمة القانون ابسا�شي 

م  الأغييرات املحددة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

املحكمة الأجارية بالر1اط تحت رقم 

 29  بأاريخ 6 أكأو1ر 2222.

400 P

RIMAL VOYAGE
SARL AU

ش.م.م الشريك الوحيد

إقامة مبروكة، عمارة 29 الشقة 3، 

عين عأيق، الصخيرات

بأاريخ  عرفي  عقد   بموجب 

عليه  مصادق   2222 سبأمبر   17

التسجيل  مصالح  لدى  ومسجل 

ملدينة الر1اط قرر شركاء شركة رما  

ب  االجأماعي  مقرها  ش.م.م  فوياج 

 3 الشقة   29 عمارة  إقامة مبروكة، 

عين عأيق، الصخيرات، ما يلي :

 1222 تفويت  على  املصادقة 

حصة اململوكة للسيد صباب كريم 

لفائدة صباب خالد.
القانون  من  و7   6 البند  تغيير 

برأسما   الخاصة  لشركة  ابسا�شي 

على  أصبحت  حيث  والدفوعات 

الشكل الأالي :

مبلغ  في  الشركة  رأسما   حدد 

222.222 درهم موزعة كما يلي :

صباب خالد 222.222 درهم.

حصة   2222 حدد الدفوعات في 

من فئة 122 درهم موزعة كما يلي :

صباب خالد 2222 حصة.

لشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

املحدودة  من شركة ذات مسؤولية 

مجموعة من الشركاء إلى شركة ذات 

املسؤولية املحدودة شريك الوحيد.

تعيين السيد صباب خالد كمسير 

وحيد لشركة لفترة غير محدودة.

بأوقي   الشركة  تلتزم  الأوقي  
معامالتها  في جمي   الوحيد  مسيرها 

وذلك لفترة غير محدودة.
تغيير البند 15 من القانون ابسا�شي 
لشركة والخاص بأعيين املسير واملوق  
باسم الشركة مالئمة القانون ابسا�شي 

م  الأغييرات املحددة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
املحكمة الأجارية بالر1اط تحت رقم 

295  بأاريخ 6 أكأو1ر 2222.
401 P

PRAXIMUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 
والتي  الر1اط  في   2219 فبراير   19

تحمل الخصائص الأالية :
الهدف االجأماعي :

مستشار في التسيير والأوجيه ؛
ورشة  )ندوة،  املسأمر  الأدريب 

عمل الأدريب) ؛
)شركة  االستشارية  الخدمات 
والدراسات  والهندسة  الأدريب 
وإدارة  والأخطيط  الأخطيطية 
الشركات،  وتقييم  املشاري ، 

والدراسات).
درهم   12.222  : رأسما  الشركة 
فئة  من  حصة   122 إلى  مقسمة 
122 درهم للحصة الواحدة مملوكة 
بالكامل لشركة »براكسيموم ان س» 
ممثلها  شخص  في  كندا  في  مقرها 

السيد مصطفى بلعبدي.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأأسيس النهائي أي من تاريخ وض  

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

ابولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
شارع   ،15 رقم   : املقر االجأماعي 

اببطا ، شقة 4، أكدا ، الر1اط.
املسير : مصطفى بلعبدي.

 : الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 
.136951

402 P

DERICHEBOURG KENITRA
SA

Au capital de 3.222.222 DHS

 Siège Social : n° 126, Imm

 Marwa «A« Bureau n° 8, Angle

Moulay Youssef, Kénitra

RC :  6365

تغيير التسمية
شركة  شركاء  اتخذ 

 DERICHEBOURG KENITRA SA

خال  الجم  العام االسأثنائي بأاريخ 

4 نوفمبر 2219 القرار الأالي :

الشركة  اسم  تغيير 

DERICHEBOURG KENITRA الذي 

.ARMA KENITRA أصبح اآلن

من   2 املادة  تعديل  في  الشروع 

النظام ابسا�شي.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

االبأدائية بالقنيطرة تحت رقم 79532 

بأاريخ 7 أكأو1ر 2222.
مقأطف من أجل اإلشهار

403 P

 DERICHEBOURG
MAZAGAN

SA

Au capital de 6.222.222 DHS

 Siège Social : Rue Surcouf,

 ,Résidence Badr, Appt n°9 

El Jadida

RC : 12811

تعيين أعضاء مجلس اإلدارة
تنظيم الحكامة وتغيير التسمية

لشركة  العام  الجم   بمقأ�شى 

 DERICHEBOURG MAZAGAN
درهم قرر   6.222.222 رأسمالها   SA

نوفمبر  و4  23 سبأمبر 2219  بأاريخ 

2219 ما يلي :

1 - تعيين أعضاء مجلس اإلدارة :

 Thomas السيد  باسأقالة  أقر 

مهامه  من   DERICHEBOUEG

ومدير  إدارة  مجلس  ورئيس  كمدير 

 Daniel السيد  واسأقالة  تنفيذي 

DERICHEBOURG من مهامه كمدير.

تعيين أعضاء مجلس اإلدارة ملدة 

االجأماع  نهاية  في  تنأهي  سنوات   6

العام واملسمى باملوافقة على السنة 

املالية املنتهية في 32 سبأمبر  222 :

 DERICHEBOURG A&D شركة 

في  املسجلة   DEVELOPPEMENT

السجل الأجاري بالر1اط برقم 111319 

يوسف  السيد  طرف  من  ممثلة 

احيزون.

الحامل  حجبي،  فريد  السيد 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.BJ135286

بنطبيب،  الدين  عالء  السيد 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.JF33262 رقم

2 - تنظيم الحكامة :

 2219 سبأمبر   23 وفقا ملداوالت 

فإن مجلس اإلدارة :

يوسف  السيد  باسأقالة  أقر 

للرئيس  كنائبا  مهامه  من  احيزون 

الأنفيذي.

التي  الشركة  إدارة  طريقة  اخأار 

سيأم تشغيلها من قبل رئيس مجلس 

اإلدارة والرئيس الأنفيذي.

احيزون،  يوسف  السيد  تعيين 

الحامل لبطاقة الأعريف الوطنية رقم 

A711969 كرئيس ومدير تنفيذي ملدة 

العام  نهاية االجأماع  في  تنأهي  مدته 

للموافقة على البيانات املالية للسنة 

املنتهية في 32 سبأمبر 2219.

3 - تغيير التسمية :

الشركة  اسم  تغيير 

 DERICHEBOURG MAZAGAN

  ARMA اآلن  أصبح  الذي 

.MAZAGAN

النظام  من   2 املادة  تعديل 

ابسا�شي.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

االبأدائية الجديدة تحت رقم 25391 

بأاريخ  2 سبأمبر 2222.

404 P
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INVYSCODE
ش.م.م

45، شارع فرنسا، الشقة رقم 8، 
أكدا ، الر1اط

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
املؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم   2222 يونيو   23 يوم  بالر1اط 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

ذات الخصائص الأالية:
التسمية : INVYSCODE ش.م.م.

خدمات   : االجأماعي  الهدف 
املعلوميات.

املقر االجأماعي : 45، شارع فرنسا، 
الشقة رقم 8، أكدا ، الر1اط.

املدة : 99 سنة.
الرأسما  االجأماعي : حدد رأسما  
الشركة في مبلغ قدره 122.222 درهم 
اجأماعية  حصة   1222 إلى  مقسمة 
قيمة الواحدة منها 122 درهم جميعها 
الشركاء  طرف  من  ومحررة   مكأتبة 

كما يلي :
 352 شياضمي  مهدي  السيد 

حصة ؛
 352 السيد نور امشيش العلمي 

حصة ؛
السيد علي حسون 322 حصة ؛

تمثل  التي  الحصص  مجموع 
الرأسما  االجأماعي 1222 حصة.

مهدي  السيد  تعيين   : التسيير 
امشيش  نور  والسيد  شياضمي 
غير  ملدة  للشركة  كمسيران  العلمي 

محدودة.
تقييد  تم   : القانوني  اإليداع 
الشركة بالسجل الأجاري للمحكمة 
الأجارية بالر1اط يوم 7 أكأو1ر 2222 

تحت رقم 6529 1.
405 P

 STUDIES AND SUCCESS
PRIVE
SARL

حل الشركة قبل ابوان
العام  الجم   محضر  إثر  على 
 STUDIES شركة  االسأثنائي لشركاء 
 AND SUCCESS PRIVE SARL
بأاريخ 21 سبأمبر 2222 تقرر ما يلي :

 STUDIES AND شركة  حل 
SUCCESS PRIVE SARL قبل ابوان.
تسمية مصف للشركة في شخص 
السيد سعيد لطفي، الحامل لبطاقة 

.A181359 الأعريف الوطنية رقم
للشركة  االجأماعي  املقر  جعل 
والكائن ب : تمارة املركز، زاوية شارع 
السادس،  ومحمد  الثاني  الحسن 
كمقر  ب،   13 رقم  النخيل،  إقامة 

لأصفية حسابات الشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكأو1ر   6 بأاريخ  بأمارة  االبأدائية 

2222 تحت رقم 276 .
406 P

 STE FAZAZ LES CHENES
AROUGOU

SARL
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
الذي  العرفي  العقد  إثر  على 
تم  أسفله،  الشركة  شركاء  وقعه 
لشركة  ابساسية  القوانين  وض  
من  والتي  محدودة  مسؤولية  ذات 

خصائصها :
 STE  : االجأماعية  التسمية   -  1
 FAZAZ LES CHENES AROUGOU

.SARL
2 - املوضوع :

في  املطعمة  الفنادق،  اسأغال  
املنأجعات  اسأغال   املكان،  عين 
كراء  السياحية،  املرحلية  واملآوي 
والقنص،  الصيد  مزارع  واستئجار 
اسأغال   الحفالت،  قاعة  اسأغال  

مسبح.
3 - املقر االجأماعي : 39 مكرر، حي 

النسيم، خنيفرة.
4 - املدة : 99 عاما.

الرأسما   مبلغ   : الرأسما    -  5
من  مكون  درهم   19.712. 22 هو 
درهم   122 بقيمة  حصة   19712 

للحصة، موزعة على الشكل الأالي :
السيد عناقي عمر 7828 1 حصة 

وهي كلها مساهمة عينية ؛

  9276 أشرف  عناقي  السيد 

حصة وهي مساهمة نقدية.

6 - التسيير : أسند التسيير للسيد 

عناقي عمر ملدة غير محددة.

من فاتح   : السنة املحاسبية   -  7

يناير إلى 31 ديسمبر.

تم اإليداع القانوني   : اإليداع   -  8

الأجاري  السجل  مصلحة  لدى 

تحت  بخنيفرة  االبأدائية  باملحكمة 

 رقم 2222/252 بأاريخ 7 أكأو1ر 2222 

السجل الأجاري رقم 3489.

407 P

FACTORYS CAR

SARL AU

إعالن نقل املقر االجأماعي
و1ي  حصص في رأسما  لشركة

اتخذه أحد  الذي  القرار  إثر  على 

شركاء الشركة أعاله تم ما يلي :

وجاوو  دنيا  السيدة  باعت   -  1

في  تملكها  التي  الحصص  جمي  

حصة   1222 وهي  أعاله  الشركة 

للسيد  للحصة،  درهم   122 بقيمة 

ابخير  هذا  ليصبح  الغالب  عمرو 

الشريك الوحيد في الشركة.

الغالب  عمرو  السيد  قام   -  2

مسيرة  وجاوو  دنيا  السيدة  بأعيين 

إدارية للشركة، لكنه احأفظ لنفسه 

على  االجأماعي  الأوقي   بصالحيات 

كل وثيقة صادرة من الشركة.

نقل  الوحيد  الشريك  قرر   -  3

مقر الشركة من مراكش إلى العنوان 

الأالي : رقم 74، بلوك 1، حي النسيم، 

خنيفرة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  4

باملحكمة  الأجاري  السجل  مصلحة 

رقم  تحت  بخنيفرة  االبأدائية 

8 2222/2 بأاريخ 29 سبأمبر 2222 

السجل الأجاري رقم 3481.
بمثابة إعالن و1يان

408 P

ARADAB
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجأماعي : 4 زنقة واد زيز، 

الطابق الثالث، شقة رقم 7، 

أكدا ، الر1اط

تأسيس شركة
إنشاء  تم  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

 ARADAB القانون ابسا�شي لشركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة والتي 

تأصف كما يلي :

.ARADAB : اسمها

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
مقرها االجأماعي : 4 زنقة واد زيز، 

الطابق الثالث، شقة رقم 7، أكدا ، 

الر1اط.

أساسا  الشركة  تهدف   : هدفها 

داخل املغرب وخارجه إلى :

تشغيل الحمام والسبا ؛

جمي   فإن  عامة،  و1صفة 

املعامالت املالية والأجارية والصناعية 

تأعلق  قد  التي  والعقارية،  واملنقولة 

بال�شيء  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

مماثلة  أشياء  بأي  أو  أعاله   املذكور 

تعزز  أن  املرجح  من  صلة،  ذات  أو 

تطويره أو توسيعه.

سنة تبأدئ من يوم   99  : أمدها 

تسجيل الشركة في السجل الأجاري.

التسيير : يسير الشركة السيد علي 

املغر1ية،  للجنسية  حامل  جوهري، 

 A3 1629 رقم  الوطنية  وللبطاقة 
شارع  بافونيا،  زنقة   6 ب  الساكن 

السرو، السوي�شي، الر1اط.

كل  في  الشركة  تلتزم   : اإلمضاء 

املسير  بإمضاء  معامالتها  يخص  ما 

السيد علي جوهري.
رأسمالها : 122.222 درهم موزعة 

بقيمة  اجأماعية  حصة   1222 إلى 

122 درهم للواحدة كما يلي :

الرحيم  عبد  للسيد  حصة   522

بضير ؛

522 حصة للسيد علي جوهري.
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من  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 

فاتح يناير وتنأهي في مأم شهر ديسمبر 

من كل سنة اسأثنائيا السنة ابولى 

الشركة  تأسيس  تاريخ  سأبأدئ من 

السنة  من  ديسمبر   31 في  وتنأهي 

الجارية.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الأجارية  املحكمة  لدى  القانوني 

بالر1اط بأاريخ 5 أكأو1ر 2222 تحت 

سجل تجاري رقم 146397.
للألخيص والنشر

املسير

409 P

STE MUSTAPHA EL FALAH
تعديالت قانونية

 STE MUSTAPHA EL  : التسمية 

.FALAH

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

: شارع مكة، عمارة  املقر الرئي�شي 

 ،17 ابوقاف، الطابق الثالث، الرقم 

العيون.

الجم   ملداوالت  طبقا   : املوضوع 

 2222 أكأو1ر   2 بأاريخ  عادي  الغير 

قرر السيد مصطفى الفالحي ما يلي :

العنوان  إلى  الشركة  مقر  تغيير 

د،  بلوك  أنزران  بئر  إقامة   : الأالي 

عمارة 5د، الطابق الراب ، العيون.

ليصبح  التسمية  تغيير 

.DOMARAK PESCA

بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبأدائية بالعيون 

رقم  تحت   2222 أكأو1ر   6 بأاريخ 

.2222/2361

410 P

LUXE POULET
تأسيس شركة

تبعا للعقد العرفي بأاريخ 5 أكأو1ر 

تم وض  قوانين الشركة ذات   2222

املميزات الأالية :

.LUXE POULET : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

يأعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب أو خارجه :

تر1ية الدواجن وإنأاج البيض.

املقر الرئي�شي : 2  شارع الساقية 

الحمراء، العيون.

مبلغ  في  حدد   : الرأسما  

إلى  مقسمة  درهم   1.222.222

12.222 حصة من فئة 122 للواحدة 

في ملك امبارك جما .

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

امبارك جما .

بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبأدائية بالعيون 

رقم  تحت   2222 أكأو1ر   6 بأاريخ 

2222/2362 سجل تجاري رقم 33317.

411 P

AHL TALEB
SARL AU

تأسيس شركة
بأاريخ  عرفي  عقد   بموجب 

تأسيس شركة  تم   2217 مارس   15

ذات املميزات الأالية :

 AHL TALEB SARL  : التسمية 

.AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

 7 الزنقة  مزوار  شارع   :  املقر 
رقم 63،العيون.

أشغا    : االجأماعية  النشاطات 

البناء املأنوعة.
قسم  درهم   122.222  : رأسما  

إلى 1222 حصة من فئة 122 درهم.

الطالب  أهل   : الوحيد  الشريك 

 SH1232 5 ب.ت.و  سليمة، 

)1222حصة).

اهل  السيد  إلى  يعهد   : التسيير 

الطالب سليمة ملدة غير محدودة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

مارس   21 االبأدائية بالعيون بأاريخ 

2217 تحت رقم 516/17.

412 P

STE MOON HARBI
SARL AU

RC : 32 29

تأسيس شركة
 تم بالعيون بأاريخ  2 يوليو 2222 

إنشاء شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد بالخصائص الأالية :

.MOON HARBI : التسمية

العمومية،  ابشغا    : النشاط 

أشغا  البناء.
شارع  زاوية   : االجأماعي  املقر 

وزنقة  امللكية  املسلحة  القوات 

دمنات بدون رقم املر�شى، العيون.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

الأأسيس.
رأس املا  : 122.222 درهم مقسمة 

على 1222 حصة موزعة كالأالي :

السيد الطيب حربي 1222 حصة.

التسيير : تم تعيين السيد الطيب 

حربي كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بأاريخ  بالعيون  االبأدائية   باملحكمة 

 2 يوليو 2222 تحت رقم 2222/1262.

413 P

MONDIAL GUARDS
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

بأاريخ  الشركاء  قرار   بموجب 

تأسيس  تقرر   2222 سبأمبر   15

بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

من  تأكون  فإنها  لذلك  وتبعا  واحد 

السيدة مريم صديق.

 MONDIAL  : الشركة  تسمية 

.GUARDS SARL

نشاط الشركة : الحراسة.

زنقة واد سبو،   3  : مقر الشركة 

الشقة رقم 11، أكدا ، الر1اط.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

رأس املا  : 122.222 درهما مقسم 

درهم   122 حصة بقيمة   1222 على 

للواحدة.

مريم  السيدة   : الأوقي   التسيير 

صديق.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

الأجارية بالر1اط بأاريخ 6 أكأو1ر 2222 

تحت رقم 33 127.
وهذا بمثابة مقأطف و1يان

414 P

SANUNAS BEAUTY
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بموجب قرار الشركاء تقرر تأسيس 

شركة ذات مسؤولية محدودة وتبعا 

بقالي  السيد  تأكون من  فإنها  لذلك 

محمد نبيل والسيدة صديق سناء.

نشاط الشركة :

معهد الأجميل ؛

العناية بالأقنيات الحديثة.

مقر الشركة : 2 زاوية زنقة ابيدجان 

وشارع املقاومة، حي املحيط، الر1اط.

 SANUNAS  : الشركة  تسمية 

.BEAUTY SARL

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

رأس املا  : 122.222 درهما مقسم 

درهم   122 حصة بقيمة   1222 على 

للواحدة.

التسيير :السيدة صديق سناء.

الأوقي  : السيد بقالي محمد نبيل 

والسيدة صديق سناء.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

سبأمبر   21 الأجارية بالر1اط بأاريخ 

2222 تحت رقم 126211.
وهذا بمثابة مقأطف و1يان

415 P
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LBCAP
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بموجب قرار الشركاء تقرر تأسيس 

شركة ذات مسؤولية محدودة وتبعا 

لذلك فإنها تأكون من السيد محمد 

يونس لو1اريس والسيد محمد توفيق 

لو1اريس والسيد اسماعيل لو1اريس.

نشاط الشركة :

استشارات إدارية ؛

إستشارات إدارة العقارات.
محمد  زنقة   29  : الشركة  مقر 

بحراوي، السوي�شي، الر1اط.

.LBCAP SARL : تسمية الشركة

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
: حدد في 15.212.222  رأس املا  

حصة   152.122 على  مقسم  درهما 

بقيمة 122 درهم للواحدة.

يونس  محمد  :السيد  التسيير 

توفيق  محمد  والسيد  لو1اريس 

لو1اريس والسيد اسماعيل لو1اريس.

املنفرد  الأوقي    : الأوقي  

يونس  محمد  السيد  للمسيرين 

توفيق  محمد  والسيد  لو1اريس 

لو1اريس والسيد اسماعيل لو1اريس.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

أكأو1ر   6 بأاريخ  بالر1اط  الأجارية 

2222 تحت رقم  3 127.
وهذا بمثابة مقأطف و1يان

416 P

STE GLOBAL NEXUS
SA

شركة مجهولة االسم

ذات رأسما  : 12.222.222 درهم
املقر االجأماعي : 57، شارع الدكأور 

 السجلما�شي محمد، بوركون، 

الدار البيضاء

تغييرات
تبعا ملا جاء في محضر الجم  العام 

االجأماعي  باملقر  املنعقد  االسأثنائي 

بأاريخ 22 يونيو 2219 تقرر ما يلي :

حسن  السيد  تسيير  فترة  إنهاء 
بنعمر.

اسأقالة السيدة سندس بوهيا.
اسأقالة السيد كريم بامليي.

تعيين السيد حسن بوهيا كمسير 
جديد للشركة.

سندس  نبراس  السيدة  تعيين 
كمسيرة جديدة للشركة.

هند  السيدة  تسيير  فترة  تمديد 
بوهيا.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
الأجارية بالدار البيضاء في 12 سبأمبر 

2222 تحت رقم 5532 7.
وهذا بمثابة مقأطف و1يان

417 P

CARREFOUR DES COMPTES
 N°63 AVENUE MOULAY DRISS PREMIER

MASSIRA 1, 12222, TEMARA MAROC

HMADA DE GUIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد 
وعنوان مقرها عند جنان بودنيب، 

رقم 229، قطاع 2 رياض أوالد 
مطاع، 12222 تمارة املغرب.

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
132573

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   22
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
باملميزات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الأالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
مأبوعة   : الشركة  تسمية 
تسميتها  بمخأصر  االقأضاء  عند 

.HMADA DE GUIR
محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لأوزي  الوقود واملحروقات.
جنان   : االجأماعي  املقر  عنوان 
رياض   2 قطاع   ،229 رقم  بودنيب، 

أوالد مط  الطابق الثاني، تمارة.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسما  الشركة : 122.222 

درهم مقسم كالأالي :

 1222 سليمان  بوزياني  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة.

االسم الشخ�شي والعائلي وموطن 

بوزياني  السيد   : الشركة  صاحب 

اوالد  رياض  تجزئة  عنوانه  سليمان 

تمارة   ،229 رقم   2 سكأور  امطاع 

.12222

والعائلية  الشخصية  ابسماء 

ومواطن مسيري الشركة :

السيد نازه كما  عنوانه حي �شي 

 364 رقم  الخلطي،  ودادية  لحسن، 

مشروع بلقصيري، سيدي قاسم ؛

ابراهيم  سيدي  ايت  السيدة 

بلوك  الحسني  الحي  عنوانها  مالكة، 

15 رقم 439، مراكش.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بأمارة تحت رقم الأقييد 

في السجل الأجاري 132573.

418 P

CARREFOUR DES COMPTES

 N°63 AVENUE MOULAY DRISS PREMIER

MASSIRA 1, 12222, TEMARA MAROC

BIOSHOPSTORE
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

 2222 يوليو   22 بأاريخ  الر1اط  في 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة :

.BIOSHOPSTORE : التسمية

الهدف االجأماعي : شراء و1ي  أي 

والأجميل  للأجميل  مسأحضرات 

العضوي ومنأجات العناية بابطفا .

درهم   12.222  : رأسما  الشركة 

مقسم كالأالي :

حصة   52 السيدة الحر�شي وفاء 

بقيمة 122 درهم للحصة ؛

حصة   52 كما   جابر  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي أي من تاريخ وض  

السجل الأجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

ابولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

اوالد  نجزئة   1 2 رقم   : املقر 

مطاع، قطاع 3، تمارة، املغرب.

مسيري الشركة : 

السيدة الحر�شي وفاء ؛

السيد جابر كما .

الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

.132 65

419 P

YO.HA DEVELOPPEMENT

SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى   -  I

تمت   2222 أكأو1ر   6 يوم  بالر1اط 

لشركة  الأأسي�شي  القانون  صياغة 

الخصائص  لها  املسؤولية  محدودة 

الأالية :

 YO.HA  : التسمية 

.DEVELOPPEMENT

املنأجات  وشراء  بي    : الهدف 

واالكسسوارات اإلدارية.

املقر االجأماعي : 14 زنقة ابشعري، 

شقة رقم 4، أكدا ، الر1اط.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأسما  : حدد رأسما  الشركة 

في مبلغ 122.222 درهم.

الشركة  تسيير  عهد   : اإلدارة 

السيدة أمينة حمدي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبر.

تم اإليداع القانوني وتسجيل   -  II

الشركة بالسجل الأجاري للمحكمة 

الأجارية بالر1اط بأاريخ 7 أكأو1ر 2222 

تحت رقم 82 127.

420 P
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 STE BOOKLAND

PUBLISHING

SARL AU

رأسما  الشركة : 122.222 درهم

املقر االجأماعي : الطابق 4 شقة 

رقم 13 عمارة رقم 21 حي محمد 

الخامس تمارة

أقر الجم  العام االسأثنائي بأاريخ 

2 مارس 2222 ما يلي :

نقل املقر االجأماعي للشركة من 

شقة  سعدان  إقامة   1 منصور  حي 

4 شقة رقم  تمارة إلى الطابق   4 رقم 

13 عمارة رقم 21 حي محمد الخامس 

تمارة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

أكأو1ر   7 بأاريخ  بالر1اط  الأجارية 

2222 تحت رقم 2 3 .

421 P

STE ALIF V

صندوق مشترك للأوظيف

رأسماله : 1.222.222 درهم

الكائن مقره بالدار البيضاء - 55 

شارع عبد املومن

إشعار لأعديل إعالن نشر بالجريدة 

 الرسمية عدد  5632 

بأاريخ 7 أكأو1ر 2222

القانوني  اإليداع  تم   : من  بدال 

البيضاء  بالدار  الأجارية  باملحكمة 

تحت رقم   2222 سبأمبر   23 بأاريخ 

. 77216

القانوني  اإليداع  تم   : يقرأ 

البيضاء  بالدار  الأجارية  باملحكمة 

تحت رقم   2222 سبأمبر   23 بأاريخ 

.7 7216

الباقي بدون تغيير
عن املسأخلص والبيانات

422 P

HATIMI CONSULTING SARL

 COMPTABILITE, FISCALITE, CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

STE B FREECH

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

شريك وحيد

تأسيس
حرر  عرفي  عقد  بمقأ�شى   : أوال 

تم   2222 سبأمبر   18 بأاريخ  بسال 

ذات  لشركة  ابسا�شي  النظام  وض  

وحيد،  شريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات املبينة فيما يلي :

.STE B FREECH : التسمية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة شريك وحيد.

تسيير   : الشركة  من  الغاية 

وتسويق  إنأاج  الفالحية،  الضيعات 

املنأجات الزراعية.

عمارة  أنوا ،  شارع   23  : املقر 

ميموزا   4 رقم  مكأب   ،11 فلوري 

القنيطرة.

سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 

اعأبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.

 12.222  : الجماعي  املا   رأس 

حصة من فئة   122 درهم قسم إلى 

122 درهم جلها في اسم :

السيد حميد بوعمامة.

تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 

السيد حميد بوعمامة بصفأه املسير 

القانوني للشركة ملدة غير محدودة.

فاتح  بين  ما   : الجماعية  السنة 

يناير إلى مأم ديسمبر من كل سنة.

القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 

باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة بأاريخ 

السجل  رقم   2222 أكأو1ر  فاتح 

الأجاري 56345.

423 P

HATIMI CONSULTING SARL
 COMPTABILITE, FISCALITE, CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

STE SALAH OPTIQUE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
شريك وحيد

تأسيس
حرر  عرفي  عقد  بمقأ�شى   : أوال 
تم   2218 يونيو   11 بأاريخ  بسال 
ذات  لشركة  ابسا�شي  النظام  وض  
وحيد،  شريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات املبينة فيما يلي :
 STE SALAH  : التسمية 

.OPTIQUE
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة شريك وحيد.
أخصائي   : الشركة  من  الغاية 

البصريات و1ي  النظارات.
شارع يوسف بن تاشفين   : املقر 

رقم 69 حي سالم 2 تيفلت.
سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 

اعأبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.
 12.222  : الجماعي  املا   رأس 
حصة من فئة   122 درهم قسم إلى 

122 درهم جلها في اسم :
السيد بن حمامة صالح الدين.

تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 
الدين  صالح  حمامة  بن  السيد 
بصفأه املسير القانوني للشركة ملدة 

غير محدودة.
فاتح  بين  ما   : الجماعية  السنة 

يناير إلى مأم ديسمبر من كل سنة.
القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 
باملحكمة االبأدائية بالخميسات رقم 

السجل الأجاري 28637.
424 P

STE GREENPHAR
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
 2217 يناير   5 بأاريخ  الدار البيضاء 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
تحمل  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص الأالية :

.STE GREENPHAR : التسمية
و1ي   وتوزي   تصني    : الهدف 
اسأيراد  والطبية،  الأجميلية  املواد 

وتصدير.
العنوان  الأجاري : تجزئة الحرية 
عمارة  22  املقاومة  شارع  تقاط  

الطابق 2 رقم 4 املحمدية.
الرأسما  : حدد رأسما  الشركة 
في 122.222 درهم مقسمة إلى 1222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة.
تم تعيين السيد عماد   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  ميزاب 

محدودة.
 99 مدة تسيير الشركة في   : املدة 

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

ابولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
الأجاري  السجل  في  الأقييد  تم 
البيضاء  بالدار  الأجارية  باملحكمة 
فبراير   2 بأاريخ   369339 تحت رقم 

.2217
425 P

STE AICOM TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس ما  الشركة : 122.222 درهم
حي الشيخ املفضل زنقة الدالية

رقم 27 سال
يوم  حرر  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تأسيس  تم  بسال   2222 يناير   27
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص الأالية :
 STE AICOM  : التسمية 

.TRAVAUX
الهدف : ابشغا  املخألفة والبناء.

 122.222  : الشركة  ما   رأس 
حصة من   1222 إلى  درهم مقسمة 
الواحدة  للحصة  درهم   122 فئة 

مقسمة على الشركاء كاآلتي :
 522  : الخيري  محمد  السيد 

حصة.
السيد بنمالك جواد : 522 حصة.
الشيخ  حي   : االجأماعي  املقر 

املفضل زنقة الدالية رقم 27 سال.
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التسيير : محمد الخيري.
املدة : مدة الشركة 99 سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2222 فبراير   13 االبأدائية بسال في 

تحت رقم 127 3.
بمثابة مقأطف و1يان

426 P

STE CUISINE NIZAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأس ما  الشركة : 122.222 درهم
الطابق ابو  رياض والد مطاع 

سكأور 2 رقم 9 تمارة
العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 
 CUISINE شركة  االسأثنائي لشركاء 
NIZAR املنعقد بأاريخ 22 أغسطس 

2222 تم االتفاق على ما يلي :
لبكار  السيد  بي  جمي  حصص 
سعيد املمثلة في ألف حصة للسيد 

شبشوبي أحمد.
: تسير الشركة من مسير  التسيير 

جديد السيد شبشوبي أحمد.
لبكار سعيد من  السيد  اسأقالة 

التسيير.
إعادة صياغة القانون ابسا�شي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بأمارة بأاريخ فاتح أكأو1ر 

2222 تحت رقم 251 .
بمثابة مقأطف و1يان

427 P

مكأب االسأاذ أكناو حنفي

موثق بالدار البيضاء

 STE TERMINAL
ENERGETIQUE AGADIR

ش.م.
تغيير املسيرين
تغيير اإلدارة

العام  الجم   ملداولة  طبقا    -  1
يناير   3 بأاريخ  املنعقد  العادي 
شركة  مساهمي  طرف  من   2222
 TERMINAL ENERGETIQUE
رأسمالها  شركة مجهولة،   AGADIR
االجأماعي ومقرها  درهم   322.222

أنزا،  الصناعية  املنطقة  بأكادير،   

سجلها الأجاري رقم 41971 تعريفها 

وتعريفها   39411167 رقم  الجبائي 

املوحد رقم 222336216222227.

ونتيجة لهذا الجم  فإنه قد تم :

الجديد  املسير  بصفأه  تعيين 

 STE TERMINAL املسماة  للشركة 

ابأداء   ENERGETIQUE AGADIR

من 3 يناير 2222.

رو1يرت،  ألكسندر  جورج  السيد 

أكأو1ر   23 مزداد بسا و1اولو بأاريخ 

ذو جنسية بريطانية والحامل   1978

 512752232 رقم  السفر  لجواز 

لوكوف  بيرنار  السيد  بذلك  معوضا 

املسأقيل.

اإلدارة  مجلس  ملداولة  طبقا 

للشركة املذكورة أعاله املنعقد بأاريخ 

3 يناير 2222، فإنه قد تم :

الجديد  الرئيس  بصفأه  تعيين 

 STE املسماة  الشركة  إدارة  ملجلس 

 TERMINAL ENERGETIQUE

 2222 يناير   3 من  ابأداء   AGADIR

السيد جوروج ألكسندر رو1يرت بدال 

للسيد بيرنار لوكوف املسأقيل.

علم باسأقالة السيد بيرنار لوكوف 

بصفأه رئيس مجلس اإلدارة السابق 

ابأداء من 3 يناير 2222.

ألكسندر  جورج  السيد  تعيين 

يناير   3 تاريخ  من  ابأداء  رو1يرت 

لألك  العام  املدير  بصفأه   2222

الشركة بديال من السيد بيرنار لوكوف 

املسأقيل ابأداء من 3 يناير 2222.

ألكسندر  جورج  للسيد  خولت 

رو1يرت جمي  الصالحيات بمقأ�شى 

ابسا�شي  القانون  من   22 الفصل 

لألك الشركة.

ونتيجة لذلك فإن السيد جورج 

يناير   3 من  ألكسندر رو1يرت ابأداء 

2222، يجم  بين مهام رئيس مجلس 

للشركة  العام  املدير  ومهام  اإلدارة 

 TERMINAL ENERGETIQUE

.AGADIR

لدى  القانوني  اإليداع  تم    -  2
الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 
تحت   2222 فبراير   6 بأكادير بأاريخ 

رقم 89475.
مقأطف من أجل اإلشهار
طبقا لألحكام القانونية

مكأب ابسأاذ أكناو حنفي
موثق بالدار البيضاء

428 P

مكأب االسأاذ أكناو حنفي
موثق بالدار البيضاء

STE TIDSI GAZ
ش.م.

تغيير املسيرين
تغيير اإلدارة

العام  الجم   ملداولة  طبقا    -  1
العادي املنعقد بأاريخ 3 يناير 2222 
 TIDSI شركة  مساهمي  طرف  من 
رأسمالها  مجهولة،  شركة   GAZ
االجأماعي  ومقرها  درهم   322.222
أنزا،  الصناعية  املنطقة  بأكادير، 
سجلها الأجاري رقم 41969 تعريفها 
وتعريفها   39411158 رقم  الجبائي 

املوحد رقم 5612222267 2223.
ونتيجة لهذا الجم  فإنه قد تم :

الجديد  املسير  بصفأه  تعيين 
ابأداء   TIDSI GAZ للشركة املسماة 

من 3 يناير 2222.
رو1يرت،  ألكسندر  جورج  السيد 
أكأو1ر   23 مزداد بسا و1اولو بأاريخ 
ذو جنسية بريطانية والحامل   1978
 512752232 رقم  السفر  لجواز 
لوكوف  بيرنار  السيد  بذلك  معوضا 

املسأقيل.
اإلدارة  مجلس  ملداولة  طبقا 
للشركة املذكورة أعاله املنعقد بأاريخ 

3 يناير 2222، فإنه قد تم :
الجديد  الرئيس  بصفأه  تعيين 
 TIDSI ملجلس إدارة الشركة املسماة 
GAZ ابأداء من 3 يناير 2222 السيد 
جوروج ألكسندر رو1يرت بديال للسيد 

بيرنار لوكوف املسأقيل.
علم باسأقالة السيد بيرنار لوكوف 
بصفأه رئيس مجلس اإلدارة السابق 

ابأداء من 3 يناير 2222.

ألكسندر  جورج  السيد  تعيين 

يناير   3 تاريخ  من  ابأداء  رو1يرت 

لألك  العام  املدير  بصفأه   2222

الشركة بدال من السيد بيرنار لوكوف 

املسأقيل ابأداء من 3 يناير 2222.

ألكسندر  جورج  للسيد  خولت 

رو1يرت جمي  الصالحيات بمقأ�شى 

ابسا�شي  القانون  من   22 الفصل 

لألك الشركة.

ونتيجة لذلك فإن السيد جورج 

يناير   3 من  ألكسندر رو1يرت ابأداء 

2222، يجم  بين مهام رئيس مجلس 

للشركة  العام  املدير  ومهام  اإلدارة 

.TIDSI GAZ

لدى  القانوني  اإليداع  تم    -  2

الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

تحت   2222 فبراير   6 بأكادير بأاريخ 

رقم 89477.
مقأطف من أجل اإلشهار

طبقا لألحكام القانونية

مكأب ابسأاذ أكناو حنفي

موثق بالدار البيضاء

429 P

مكأب االسأاذ أكناو حنفي

موثق بالدار البيضاء

 STE TERMINAL

ENERGETIQUE JORF
ش.م.

تغيير املسيرين
تغيير اإلدارة

العام  الجم   ملداولة  طبقا    -  1

يناير   3 بأاريخ  املنعقد  العادي 

شركة  مساهمي  طرف  من   2222

 TERMINAL ENERGETIQUE JORF

 322.222 رأسمالها  شركة مجهولة، 

بالدار  االجأماعي  ومقرها  درهم 

طريق   ،2 زينيت  عمارة  البيضاء، 

سجلها  معروف،  سيدي  النواصر 

تعريفها   445633 رقم  الأجاري 

وتعريفها   377226 5 رقم  الجبائي 

املوحد رقم 22282296222271.

ونتيجة لهذا الجم  فإنه قد تم :
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الجديد  املسير  بصفأه  تعيين 
 STE TERMINAL املسماة  للشركة 
ENERGETIQUE JORF ابأداء من 3 

يناير 2222.
رو1يرت،  ألكسندر  جورج  السيد 
أكأو1ر   23 مزداد بسا و1اولو بأاريخ 
ذو جنسية بريطانية والحامل   1978
 512752232 رقم  السفر  لجواز 
لوكوف  بيرنار  السيد  بذلك  معوضا 

املسأقيل.
اإلدارة  مجلس  ملداولة  طبقا 
للشركة املذكورة أعاله املنعقد بأاريخ 

3 يناير 2222، فإنه قد تم :
الجديد  الرئيس  بصفأه  تعيين 
 STE املسماة  الشركة  إدارة  ملجلس 
 TERMINAL ENERGETIQUE
 2222 يناير   3 من  ابأداء   JORF
السيد جوروج ألكسندر رو1يرت بديال 

للسيد بيرنار لوكوف املسأقيل.
علم باسأقالة السيد بيرنار لوكوف 
بصفأه رئيس مجلس اإلدارة السابق 

ابأداء من 3 يناير 2222.
ألكسندر  جورج  السيد  تعيين 
يناير   3 تاريخ  من  ابأداء  رو1يرت 
لألك  العام  املدير  بصفأه   2222
الشركة بدال من السيد بيرنار لوكوف 

املسأقيل ابأداء من 3 يناير 2222.
ألكسندر  جورج  للسيد  خولت 
رو1يرت جمي  الصالحيات بمقأ�شى 
ابسا�شي  القانون  من   22 الفصل 

لألك الشركة.
ونتيجة لذلك فإن السيد جورج 
يناير   3 من  ألكسندر رو1يرت ابأداء 
2222، يجم  بين مهام رئيس مجلس 
للشركة  العام  املدير  ومهام  اإلدارة 
 TERMINAL ENERGETIQUE

.JORF
لدى  القانوني  اإليداع  تم    -  2
الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 
بالدار البيضاء بأاريخ 29 يناير 2222 

تحت رقم  72875.
مقأطف من أجل اإلشهار
طبقا لألحكام القانونية

مكأب ابسأاذ أكناو حنفي
موثق بالدار البيضاء

430 P

مكأب االسأاذ أكناو حنفي

موثق بالدار البيضاء

 STE TERMINAL

D'HYDROCARBURES JORF
ش.م.

تغيير املسيرين
تغيير اإلدارة

الجم   ملداولة  طبقا    -  1

بأاريخ املنعقد  العادي   العام 

من طرف مساهمي   2222 يناير   3  

 STE TERMINAL شركة 

 D'HYDROCARBURES JORF

 322.222 رأسمالها  شركة مجهولة، 

بالدار  االجأماعي  ومقرها  درهم 

طريق   ،2 زينيت  عمارة  البيضاء، 

سجلها  معروف،  سيدي  النواصر 

تعريفها   445681 رقم  الأجاري 

وتعريفها   37722722 رقم  الجبائي 

املوحد رقم 222282198222269.

ونتيجة لهذا الجم  فإنه قد تم :

الجديد  املسير  بصفأه  تعيين 

 STE TERMINAL املسماة  للشركة 

 D’HYDROCARBURES JORF

ابأداء من 3 يناير 2222.

رو1يرت،  ألكسندر  جورج  السيد 

أكأو1ر   23 مزداد بسا و1اولو بأاريخ 

ذو جنسية بريطانية والحامل   1978

 512752232 رقم  السفر  لجواز 

لوكوف  بيرنار  السيد  بذلك  معوضا 

املسأقيل.

اإلدارة  مجلس  ملداولة  طبقا 

للشركة املذكورة أعاله املنعقد بأاريخ 

3 يناير 2222، فإنه قد تم :

الرئيس  بصفأه  تعيين 

الشركة  إدارة  ملجلس  الجديد 

 STE TERMINAL املسماة 

 D’HYDROCARBURES JORF

السيد   2222 يناير   3 من  ابأداء 

جوروج ألكسندر رو1يرت بدال للسيد 

بيرنار لوكوف املسأقيل.

علم باسأقالة السيد بيرنار لوكوف 

بصفأه رئيس مجلس اإلدارة السابق 

ابأداء من 3 يناير 2222.

ألكسندر  جورج  السيد  تعيين 

يناير   3 تاريخ  من  ابأداء  رو1يرت 

لألك  العام  املدير  بصفأه   2222

الشركة بدال من السيد بيرنار لوكوف 

املسأقيل ابأداء من 3 يناير 2222.

ألكسندر  جورج  للسيد  خولت 

رو1يرت جمي  الصالحيات بمقأ�شى 

ابسا�شي  القانون  من   22 الفصل 

لألك الشركة.

السيد  فإن  لذلك  ونتيجة 

من  ابأداء  رو1يرت  ألكسندر  جورج 

مهام  بين  يجم    ،2222 يناير   3
املدير  ومهام  اإلدارة  مجلس  رئيس 

 STE TERMINAL للشركة  العام 

D’HYDROCARBURES JORF

لدى  القانوني  اإليداع  تم    -  2

الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

بالدار البيضاء بأاريخ 29 يناير 2222 

تحت رقم 728753.
مقأطف من أجل اإلشهار

طبقا لألحكام القانونية

مكأب ابسأاذ أكناو حنفي

موثق بالدار البيضاء

431 P

مكأب املحاسبة

CABINET NSCOS

عمارة 14 شقة 25 زنقة أزكزا أكدا  الر1اط

الهاتف : 26.61.16.26.29

STE SOJOY
SARL

بمقأ�شى عقد عرفي محرر بأاريخ 

نظام  تكوين  تم   2222 سبأمبر   9

املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالأالي :

.STE SOJOY SARL : التسمية

الهدف : تمارس الشركة ابهداف 

الأالية :

املحمولة  الهواتف  و1ي   توزي  

واللوحات االلكترونية ومسألزماتها.

وأجهزة  املكأبية  املعدات  توزي  

الكمبيوتر والكاميرات.

الكمبيوتر  شبكات  تركيب 

والهواتف والكاميرات.

شقة   14 عمارة   : املقر االجأماعي 
25 زنقة أزكزا أكدا  - الر1اط.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر.

تاريخ تقييد  سنة من   99  : املدة 
الشركة بالسجل الأجاري.

مائة ألف   : رأس املا  االجأماعي 
درهم 122.222 درهم مقسم إلى ألف 
)1222) حصة قيمة كل واحدة مائة 
ايدر  السيد  ملكية  في   (122( درهم 
آيت الطيب الحامل لبطاقة الأعريف 
والسيد   TD79526 رقم  الوطنية 

.A497817 جام  أيت الطيب
ايدر  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
ايت الطيب الحامل لبطاقة الأعريف 
والسيد   TD79526 الوطنية 
لبطاقة  الحامل  الطيب  آيت  جام  
وملدة  للشركة  كمسيرين   A497817

غير محدودة.
خصم  بعد   : القانوني  االحأياط 
االحأياط  تأسيس  أجل  من   %5
حسب  يوزع  الفائض  القانوني 

قرارات الشركاء.
بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالر1اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2222 أكأو1ر   6 بأاريخ 

. 261
عن النسخة والنص

MSCOS

432 P

مكأب املحاسبة
CABINET NSCOS

عمارة 14 شقة 25 زنقة أزكزا أكدا  الر1اط
الهاتف : 26.61.16.26.29

STE UNIVERS DU PAYSAGE
SARL AU

بمقأ�شى عقد عرفي محرر بأاريخ 
تم تكوين نظام   2 أغسطس 2222 
املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالأالي :
 STE UNIVERS DU  : التسمية 

.PAYSAGE SARL AU
الهدف : تمارس الشركة ابهداف 

الأالية :
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الحدائق  وصيانة  غرس  مقاو  

واملساحات الخضراء.

تاجر شجيرة أو شجيرة )مشأل).

مقاو  العام.

شقة   14 عمارة   : املقر االجأماعي 
25 زنقة أزكزا أكدا  - الر1اط.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

تاريخ تقييد  سنة من   99  : املدة 

الشركة بالسجل الأجاري.
مائة ألف   : رأس املا  االجأماعي 

إلى  مقسم  درهم   122.222 درهم 

ألف )1222) حصة قيمة كل واحدة 

في ملكية السيدة   (122( مائة درهم 

لبطاقة  الحاملة  رشيدة  امشيشو 

.AB276872 الأعريف الوطنية رقم

السيدة  تعيين  تم   : التسيير 

لبطاقة  الحاملة  رشيدة  امشيشو 

 AB276872 رقم  الوطنية  الأعريف 

كمسيرة للشركة وملدة غير محدودة.

خصم  بعد   : القانوني  االحأياط 

االحأياط  تأسيس  أجل  من   %5

حسب  يوزع  الفائض  القانوني 

قرارات الشركاء.

بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالر1اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2222 أكأو1ر   6 بأاريخ 

. 262
عن النسخة والنص

MSCOS
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STE AKENZI
SARL

شركة محدودة املسؤولية

في  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

والتي  بالر1اط   2222 أكأو1ر  فاتح 

تحمل الخصائص الأالية :

:تأجير القوارب  الهدف االجأماعي 

والدراجات املائية.
درهم   32.222  : رأسما  الشركة 

مقسمة إلى 322 حصة من فئة 122 

الواحدة موزعة على  للحصة  درهم 

الشكل الأالي :

السيد بابخضر فؤاد : 322 حصة 
في حق االنأفاع.

 122  : زينب  بابخضر  السيدة 
حصة.

 122  : كنزة  بابخضر  السيدة 
حصة.

 122  : عبلة  بابخضر  السيدة 
حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 
الأأسيس النهائي أي من تاريخ وض  

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

ابولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.
زنقة  مكرر   12  : املقر االجأماعي 

لبان الرقم 23 املحيط الر1اط.
التسيير : السيد بابخضر فؤاد.

الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 
.1 6525

434 P

شركة أ ف ميديا
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم   2222 يوليو   2 يوم  بالناضور 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 
بالخصائص  وحيد  شريك  ذات 

الأالية :
التسمية : شركة أ ف ميديا.

شركة   : القانونية  الصيغة 
شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد.
الجامعة  شارع   : االجأماعي  املقر 
 22 العر1ية عمارة فكأورية ب رقم 

الناظور.
رأس املا  : 122.222 درهم.

املوضوع : وكالة لالتصا .
الحصص :

 - حصة   1222  : القادري  أمين 
122.222 درهم.

أمين  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
677658 مسيرا  القادري ب ت و س 

وحيدا للشركة ملدة غير محددة.
االبأدائية  باملحكمة  اإليداع  تم 
بأاريخ  2  بالناظور تحت رقم 3182 

سبأمبر 2222.
435 P

شركة ازدار فود
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم   2222 يوليو   12 يوم  بالناضور 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

بالخصائص الأالية :
التسمية : شركة ازدار فود.

شركة   : القانونية  الصيغة 
محدودة املسؤولية.

الجامعة  شارع   : االجأماعي  املقر 
 13 رقم  العر1ية عمارة فكأورية ب 

الناظور.
رأس املا  : 122.222 درهم.

تنظيم  تموين  شركة   : املوضوع 
الحفالت وابحداث.

الحصص :
 - حصة   522  : عزوزي  محمد 

52.222 درهم.
 - حصة   522  : امدار  اسماعيل 

52.222 درهم.
تم تعيين السيد محمد    : التسيير 
ك مسيرا   253226 عزوزي ب ت و 

وحيدا للشركة ملدة غير محددة.
االبأدائية  باملحكمة  اإليداع  تم 
بأاريخ  2   3181 بالناظور تحت رقم 

سبأمبر 2222.
436 P

STE ECO SMART LOGISTICS
SARL

تأسيس شركة
بمقأ�شى عقد عرفي بأاريخ 9 يوليو 
ابسا�شي  القانون  وض   تم   2222
لشركة ذات مسؤولية محدودة وذلك 

تحت املعطيات الأالية :
 STE ECO SMART  : التسمية 

.LOGISTICS SARL
وخارج  داخل   : الشركة  غرض 

املغرب.
بي  وكراء أدوات وآليات كهر1ائية.

مركبات  وكراء  تسويق  اسأيراد، 
آلية خفيفة.

لوجستيك، تخزين وتسليم.
املقر : رقم 46، شقة رقم 2، شارع 

عقبة، أكدا  - الر1اط.
ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
99 سنة ابأداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل الأجاري.
مبلغ  حدد   : الشركة  رأسما  
 1222 إلى  مقسمة  درهم   122.222
حصة ب 122 دراهم للواحدة مكأتبة 

محررة وموزعة كالأالي :
السيد علي عبد السالم السو�شي 

: 252 حصة.
السيد محمد أمين ولد عبو : 252 

حصة.
السيد سالم املريني : 252 حصة.

 : الوزاني  الرحمان  عبد  السيد 
252 حصة.

املجموع : 1222 حصة.
للشركة  وحيد  تسير   : التسيير 
السيد  طرف  من  محدودة  غير  ملدة 
الحامل  السو�شي  السالم  عبد  علي 
 A321952 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الر1ي   إقامة   23 بقطاع  والقاطن 

شقة 8 حي الرياض الر1اط.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الشركة  لنظام  القانوني 
 23 بأاريخ  وذلك  بالر1اط  الأجارية 
يوليو 2222 سجلت الشركة بالسجل 

الأجاري تحت رقم 144751.
مقأطف قصد اإلشهار

437 P

EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

 DES ENTREPRISES CONSEILS &

ASSISTANCES FISCALES

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

STE BOURDACTIF
ش.م.م.

رأسما  : 1.732.222 درهم
املقر االجأماعي : رقم 28 مركز بورد 

أكنو   - تازة
تعديل

فاتح  بأاريخ  عرفي  عقد  بموجب 
شركة  شركاء  قرر   2222 يوليو 
رف  رأسما    BOURDACTIF SARL
الشركة من 122.222 إلى 1.732.222 
درهم، كما قرر الشركاء خلق 16322 
حصة جديدة بقيمة 122 درهم لكل 

حصة وقد تم على الشكل الأالي :
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للشركة  الجاري  الحساب  إدماج 
بمبلغ 1.632.222 درهم.

7 من القانون   -  6 ووفقا للفصل 
الرأسما   يصبح  للشركة  ابسا�شي 
الجديد 1.732.222 درهم مقسم إلى 
الشكل  على  موزعة  حصة   17322

الأالي :
  325  : شكري  ملشاشتي  السيد 

حصة - 32.522  درهم.
  325  : أحمد  ملشاشتي  السيد 

حصة - 32.522  درهم.
  325  : محمج  ملشاشتي  السيد 

حصة - 32.522  درهم.
 : املنعم  عبد  ملشاشتي  السيد 

325  حصة - 32.522  درهم.
ملشاشتي  السيد  تعيين  تم  وقد 
خمس  ملدة  للشركة  مسيرا  شكري 

سنوات.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
تازة  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
 29 بأاريخ   438 رقم  إيداع  تحت 

سبأمبر 2222.
بمثابة مقأطف و1يان

438 P

EFIBEC
 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

 DES ENTREPRISES CONSEILS &
ASSISTANCES FISCALES

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V
TAZA AL JADIDA

STE BATESS DECORE
ش.م.م. ش.و

رأسما  : 992.222 درهم
املقر االجأماعي : رقم 138 تجزئة 

ملوية - جرسيف
تعديل

توقي   ذي  عرفي  عقد  بموجب 
قرر   2222 خاص بأاريخ فاتح يوليو 
 BATESS للشركة  الوحيد  الشريك 

DECORE SARL AU قرر ما يلي  :
كما قرر خلق 9822 حصة جديدة 
بقيمة 122 درهم لكل حصة وقد تم 

على الشكل الأالي :
للشركة  الجاري  الحساب  إدماج 

بمبلغ 982.222 درهم.
7 من القانون   -  6 ووفقا للفصل 

الرأسما   يصبح  للشركة  ابسا�شي 
إلى  مقسم  درهم   992.222 الجديد 
الشكل  على  موزعة  حصة   9.922

الأالي :
 9.922  : محمد  باطيس  السيد 

حصة - 992.222 درهم.
تم اإليداع القانوني بكأابة الضبط 
باملحكمة االبأدائية بجرسيف تحت 
 15 بأاريخ   852/2222 رقم  إيداع 

سبأمبر 2222.
بمثابة مقأطف و1يان
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EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

 DES ENTREPRISES CONSEILS &

ASSISTANCES FISCALES

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

STE SGNR
ش.م.م.

رأسما  : 15.552.222 درهم
املقر االجأماعي : رقم 58 شقة 2 

شارع محمد الخامس - تازة
تعديل

فاتح  بأاريخ  عرفي  عقد  بموجب 
شركة  شركاء  قرر   2222 يوليو 
الشركة  رأسما   رف    SGNR SARL
 15.552.222 إلى   1.922.222 من 

درهم.
 136.522 خلق  كما قرر الشركاء 
حصة جديدة بقيمة 122 درهم لكل 

حصة وقد تم على الشكل الأالي :
للشركة  الجاري  الحساب  إدماج 

بمبلغ 2.262.222 درهم.
بمبلغ  املحأجزة  ابر1اح  إدماج 

11.392.222 درهم.
7 من القانون   -  6 ووفقا للفصل 
الرأسما   يصبح  للشركة  ابسا�شي 
مقسم  درهم   15.552.222 الجديد 
على  موزعة  حصة   155.522 إلى 

الشكل الأالي :
 51.834  : السيد بنكمرة رضوان 

حصة - 22 .5.183 درهم.
 : املجيد  عبد  بنكمرة  السيد 

51833 حصة - 5.183.322 درهم.

 51833  : السيد الصنهاجي عزوز 

حصة - 5.183.322 درهم.

بنكمرة  السيد  تعيين  تم  وقد 
خمس  ملدة  للشركة  مسيرا  رضوان 

سنوات.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بأازة  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

فاتح  بأاريخ   445 رقم  إيداع  تحت 

أكأو1ر 2222.
بمثابة مقأطف و1يان

440 P

EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

 DES ENTREPRISES CONSEILS &

ASSISTANCES FISCALES

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

STE SENHAJI PROFIL
ش.م.م.

رأسما  : 2.222.222 درهم

املقر االجأماعي : رقم 58 شقة 2 

شارع محمد الخامس - تازة

تعديل
 27 بأاريخ  عرفي  عقد  بموجب 

شركة  شركاء  قرر   2222 أغسطس 
رف    SENHAJI PROFIL SARL
إلى   522.222 من  الشركة  رأسما  

2.222.222 درهم.

 15.222 خلق  الشركاء  قرر  كما 

حصة جديدة بقيمة 122 درهم لكل 

حصة وقد تم على الشكل الأالي :

بمبلغ  املحأجزة  ابر1اح  إدماج 

1.322.222 درهم.

في  درهم   222.222 مبلغ  إيداع 

الحساب البنكي للشركة.
7 من القانون   -  6 ووفقا للفصل 

الرأسما   يصبح  للشركة  ابسا�شي 

الجديد 2.222.222 درهم مقسم إلى 

الشكل  على  موزعة  حصة   22.222

الأالي :

 5222  : جما   الزياني  السيد 

حصة - 522.222 درهم.

 5222  : سعيد  الزياني  السيد 

حصة  - 522.222 درهم.

السيد الزياني منير  : 5222 حصة  

- 522.222 درهم.

 5222  : يونس  الزياني  السيد 

حصة  - 522.222 درهم.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بأازة  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

فاتح  بأاريخ   446 رقم  إيداع  تحت 

أكأو1ر 2222.
بمثابة مقأطف و1يان

441 P

STE CHBILI TECH
ش.م.م.

بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بسال 

بأاريخ 16 يوليو 2222 تأسيس شركة 

ذات الخصائص الأالية :

.STE CHBILI TECH : التسمية

شركة   : القانونية  الصفة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودية 

الوحيد.

الهدف االجأماعي :

بائ  بالأقسيط اآلالت الكهر1ائية.

الكهر1ائي  التركيب  في  مقاو  

تركيب شبكات الأواصل واملعلوماتية.

االسأيراد والأصدير.

الرأسما  للشركة :

في  الشركة  ما   رأس  حدد 

سهم   1222 بقيمة  درهم   122.222

من فئة 122 درهم للسهم في ملك كل 

من :

 522  : السيد مسأور عبد العالي 

بقيمة 52.222 درهم.

السيد العاك عصام : 522 بقيمة 

52.222 درهم.

املقر االجأماعي : 48 شارع فا  ولد 

عمير أكدا  - الر1اط.

السيد  من  كل  عين   : التسيير 

العاك  والسيد  العالي  عبد  مسأور 

غير  ملدة  للشركة  مسيران  عصام  

محدودة.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

التسجيل في السجل الأجاري إال إذا 

حصل فسح أو امأداد.
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من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

السأجيل  تاريخ  من  تبأدئ  ابولى 

 31 في  وتنأهي  الأجاري  السجل  في 

ديسمبر 2222.

تم اإليداع القانوني للشركة تحت 

رقم 4367  بأاريخ 7 أكأو1ر 2222.

السجل  في  الشركة  تسجيل  وتم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 

بالر1اط تحت رقم 6527 1 من نفس 

اليوم.

442 P

STE ACCENTIS MEDICAL

 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 222.222 DHS

 SIEGE SOCIAL : RES GREEN

 PARK BD PALESTINE

 IMM A 2 APRT 15 ETAG 3,

MOHAMMEDIA

R.C. N° 19153

تعيين مسير جديد
العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 

بأاريخ  اسأثنائيا  املنعقد  العادي 

الشركاء  اتخذ   2219 أغسطس   2 

القرارات اآلتية :

بوعياد  محمد  السيد  تعيين 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

كمسير جديد ملدة    R175712 رقم 

غير محدودة.

تعديل شروط تعاقدات الشركة.

تغيير النظام ابسا�شي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  باملحمدية  االبأدائية 

1231 بأاريخ 5 أكأو1ر 2222.
مقأطف من أجل اإلشهار

443 P

STE MOBILYS DEV
SA

STE ANONYME

 AU CAPITAL SOCIAL DE

 2.222.222 DHS

 SIEGE SOCIAL : 22, RUE DU

PARC - ANFA - CASABLANCA

 REGISTRE DU COMMERCE DE

CASABLANCA N°355689

العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 

بأاريخ  اسأثنائيا  املنعقد  العادي 
املساهمون  اتخذ   2222 يناير   15

القرارات اآلتية :

معاينة ومصادقة اسأقالة السيد 

هشام بنمخلوف من مهامه كعضو 

مجلس إدارة.

من  سهم  تفويت  على  املصادقة 

السيد  إلى  بنمخلوف  هشام  السيد 

التهامي دبيرة تلمساني.

دبيرة  التهامي  السيد  تسمية 

اإلدارة  مجلس  كعضو  تلمساني 

عوض السيد هشام بنمخلوف.
بمقأ�شى محضر املجلس اإلداري 

اتخذ  يناير 2222   15 املنعقد بأاريخ 

القرارات  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

اآلتية :
رئيس مجلس اإلدارة يأولى تحت 

مسوؤلية اإلدارة العامة كرئيس مدير 

عام.

السيد  اسأقالة  على  املصادقة 

هشام بنمخلوف من مهامه كرئيس 

مجلس إدارة.

دبيرة  التهامي  السيد  تسمية 

تلمساني كرئيس مدير عام للشركة.

تحويل املقر االجأماعي إلى : بزنس 
الشفشاوي  شارع  يسمينة،  سانتر 

وطريق الر1اط، شقة رقم 13، الطابق 

2، عين السب  - الدار البيضاء.

مجلس  أعضاء  مهام  تجديد 

اإلدارة للسيدة خناتة املطي  وشركة 

سيتي باس ترانسبور.

دبيرة  التهامي  السيد  تسمية 

تلمساني كرئيس مدير عام للشركة.

العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 

فبراير   3 بأاريخ  املنعقد  االسأثنائي 

القرارات  املساهمون  اتخذ   2222

اآلتية :

طريقة  اخأيار  على  املصادقة 

مزاولة مهام اإلدارة العامة.

املقر  تحويل  على  املصادقة 

االجأماعي وتعديل املادة 4 من النظام 

ابسا�شي.

تعديل الغرض االجأماعي إضافة 

وتعديل  العر1ات  سحب  النشاط 

املادة 2 من النظام ابسا�شي.

طبقا  ابسا�شي  النظام  تغيير 

 78.12  ،22.25 القوانين  ملقأضيات 

و22.19.

النظام  صياغة  وإعادة  تغيير 

ابسا�شي.

للمحاضر  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط  بكأابة  أعاله  إليها  املشار 

البيضاء  للدار  الأجارية  باملحكمة 

أكأو1ر   6 بأاريخ  تحت رقم 8662 7 

.2222
مقأطف من أجل اإلشهار

444 P

STE AEDEV

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تاسيس شركة
عرفي  أو  توثيقي  عقد  بمقأ�شى 

17 سبأمبر  مسجل في الر1اط بأاريخ 

ذات  تاسيس شركة  تم  قد   ،2222

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص الأالية :

.AEDEV : االسم القانوني للشركة

مسأورد   : االجأماعي  الهدف 

أجهزة  مسأورد  بالجملة،  يبي  

والطيران  بالسيارات  خاصة 

 IMPORT D’EQUIPEMENT

 D ’ A U T O M O B I L E

.AERONAUTIQUE

الكهر1ائي  التركيب  في  مقاو  

ENTREPRENEUR(

 D ’ I N S T A L L A T I O N

في  الهندسة  و   (ELECTRIQUE

السيارات  االجهزة  حلو   تطوير 

 INGENIERIE والطيران 

 DE DEVELOPPEMENT

 DES SOLUTIONS POUR

 E Q U I P E M E N T I E R

 AUTOMOBILE ET

.AERONAUTIQUE

درهم   12.222  : رأسما  الشركة 

مقسمة الى 122 حصة من فئة 122 

الواحدة موزعة على  للحصة  درهم 

الشكل الأالي :

 122 الفرايكي  أميمة  السيد 

حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأاسيس النهائي أي من تاريخ وض  

السجل الأجاري.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

عمير  ولد  فا   شارع   11  : املقر 

الثاني أكدا   الطابق   12 شقة رقم 

الر1اط.

الحامل  الفرايكي  أميمة   : املسير 

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

AE131628 وذلك ملدة غير محدد.

الأقييد بالسجل الأجاري : بأاريخ 

7 اكأو1ر 2222، تحت رقم 6529 1.

445 P

 STE AKUKWERE IMPORT

EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
عرفي  أو  توثيقي  عقد  بمقأ�شى 

مسجل في الر1اط بأاريخ 22 سبأمبر 

ذات  تاسيس شركة  تم  قد   ،2222

املسؤولية املحدودة  ذات الخصائص 

الأالية :
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 : للشركة  القانوني  االسم 

.AKUKWERE IMPORT EXPORT

مواد  تاجر   : االجأماعي  الهدف 

 MARCHAND الأجميل بالأقسيط 

 DE PRODUITS COSMETIQUES

الأجارية  املعامالت   EN DETAIL

 NEGOCIANT والأصدير واالسأيراد 

.ET IMPORT EXPORT

درهم   12.222  : رأسما  الشركة 

مقسمة الى 122 حصة من فئة 122 

الواحدة موزعة على  للحصة  درهم 

الشكل الأالي :

 UCHENNA السيد 

EMMANUEL AKUKWE 52 حصة.

 IFEANYI DANIEL السيد 

AKUKWE 52 حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأاسيس النهائي أي من تاريخ وض  

السجل الأجاري.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبأدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : 15 شارع االبطا  شقة رقم 

4  أكدا  الر1اط.

 UCHENNA السيدان   : املسير 

و  EMMANUEL AKUKWE

  IFEANYI DANIEL AKUKWE

وذلك ملدة غير محدد.

الأقييد بالسجل الأجاري : بأاريخ 

7 اكأو1ر 2222، تحت رقم 146531.

446 P

 STE BLUE LENS
SARL AU

شركة ذات  مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

الراسما  : 122.222 درهم

بمقأ�شى عقد عرفي بسال بأاريخ 

وض   تم   ،2222 أغسطس   16

ذات  لشركة  االسا�شي  القانون 

وحيد،  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص الأالية :

 BLUE  : االجأماعية  التسمية  

.LENS SARL AU

الهدف  االجأماعي : نظاراتي )بائ  

النظارات والعدسات الالصقة).

مارتيلو  شارع   : االجأماعي  املقر 
رقم 9 املالح، املدينة القديمة حسان 

الر1اط.

املدة االجأماعية : 99 سنة ابأداء 

من تاريخ تاسيسها.

حدد   : االجأماعي  الرأسما  
 122.222 مبلغ  في  الشركة  راسما  

حصة من   1222 درهم موزعة على 

درهم للحصة وزعت كما   122 فئة 

يلي :

السيد عبد الرحيم ملسوكر 1222 

حصة.

مجموع الحصص  1222 حصة.

السنة االجأماعية : تبدأ من فاتح 

يناير الى 31 ديسمبر من كل سنة.

عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

الرحيم ملسوكر كمسير للشركة ملدة 

غير محدودة.

بالسجل  القانوني  االيداع  تم 

باملحكمة  الضبط  بكأابة  الأجاري 

الأجارية بالر1اط بأاريخ فاتح أكأو1ر 

2222، تحت رقم 6297 1.

447 P

KADER SHOP
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك واحد

EN LIQUIDATION
للشركة  الوحيد  املسير  قرار  إثر 

ذات  شركة   KADER SHOP

واحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  درهم   12.222 رأسمالها 

 1 إقامة  العيون  ممر   :  االجأماعي 
رقم 12 سال الجديدة.

تمت  املصفي  تقرير  قراءة  وبعد 

الأصفية  حسابات  على  املصادقة 

ذمة املصفي والنطق بإقفا   وإخالء 

عمليات الأصفية.

بكأابة  تم  القانوني  اإليداع 

بسال  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2222 أكأو1ر   5 بأاريخ 

.35119

448 P

STE NAUCTUS

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
بمقأ�شى عقد عرفي بسال بأاريخ 

القانون  تم وض    ،2222 يوليو   22

املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�شي 

املحدودة، ذات الخصائص الأالية :

 : االجأماعية  التسمية  

.NAUCTUS

في  مقاو    : االجأماعي  الهدف  

الأجارية،  املعلوميات  خدمات 

مبرمج/ محلل ومصمم في املعلوميات.

مكرر   23 رقم   : االجأماعي  املقر 

الرشاد،  حي  محمد،  سيدي  شارع 

القرية سال.

املدة االجأماعية : 99 سنة ابأداء 

من تاريخ تاسيسها.

حدد   : االجأماعي  الرأسما  

 122.222 مبلغ  في  الشركة  راسما  

حصة من   1222 درهم موزعة على 

درهم للحصة وزعت كما   122 فئة 

يلي :

  22 السيد زوهري شرف الدين 

حصة.

السيدة نبيل لبنى 322 حصة.

السيد ازروا  الياس 322 حصة.

التسيير : تم تعيين السيد زوهري 

شرف الدين كمسير للشركة ملدة غير 

محدودة.

تم التسجيل في السجل  الأجاري 

باملحكمة  الضبط  كأابة  لدى 

االبأدائية بسال تحت رقم 32223.

449 P

STE 909 SERVICE CUPIDON
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 122.222 درهم

تاسيس شركة
بمقأ�شى عقد عرفي بسال بأاريخ 
23 سبأمبر 2222، تم وض  القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�شي 

ذات  وحيد،  بشريك  املحدودة 

الخصائص الأالية :

 929   : االجأماعية  التسمية  

..SERVICE CUPIDON SARL AU
ممون   : االجأماعي  الهدف  

الحفالت.
مكرر   23 رقم   : االجأماعي  املقر 

الرشاد،  حي  محمد  سيدي  شارع 

القرية سال.

املدة االجأماعية : 99 سنة ابأداء 

من تاريخ تاسيسها.

حدد   : االجأماعي  الرأسما  
 122.222 مبلغ  في  الشركة  راسما  

حصة من   1222 درهم موزعة على 

درهم للحصة وزعت كما   122 فئة 

يلي :

 1222 املهدي  الشواطي  السيد 

حصة.

السنة االجأماعية : تبدأ من فاتح 

يناير الى 31 ديسمبر من كل سنة.

التسيير : تم تعيين السيد املهدي 

كمسير للشركة ملدة غير  الشواطي، 

محدودة.
الأجاري  السجل   االيداع   تم 

االبأدائية  باملحكمة  الضبط  بكأابة 

 ،2222 أكأو1ر  فاتح  بأاريخ  بسال  

تحت رقم 32221.

450 P

STE RINIFOOD
العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

بالر1اط،   2222 أغسطس   18

بالخصائص الأالية :

مشغل   : االجأماعي  الهدف 

املطعم.
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رأسما  : 122.222 درهم مقسمة 

درهم  الى 1222 حصة من فئة 122 

للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء 

على الشكل الأالي :

السيد صالح الدين الزين .... 722 

حصة.

 322  .... حوستي  نعمة  السيدة 

حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأاسيس النهائي.

املقر االجأماعي : محل تجاري رقم 

الطابق االر�شي من العمارة رقم 2   2

تجزئة راحة البا  حي اشماعو سال.

الدين  صالح  السيد   : التسيير 

الزين.

الدين  صالح  السيد   : الأوقي  

الزين.

 : الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

.32259

451 P

STE EVENT SER
تاسيس شركة

بأاريخ  العرفي  العقد  بمقأ�شى 

تم وض   بالر1اط،   2222 يوليو   14

ذات  للشركة  االسا�شي  القانون 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

التي تحمل الخصائص الأالية :

التسمية : تحمل الشركة التسمية 

.EVENT SER  : الأالية

بناء  أعما   توريد   : املوضوع 

ودهانات وعاز  للماء وكهر1اء.

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

حسان الر1اط.

في  حدد   : االجأماعي  الراسما  

الى  مقسم  درهم   122.222 قيمة 

درهم   122 حصة ذات قيمة   1222

للحصة مقسم كالأالي :

املساوي  مراد  سيدي  السيد 

درهم   122 حصة ذات قيمة   1222

أي. قيمأه 122.222 درهم.

مراد  سيدي  عين   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  املساوي 

محددة.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

القانوني باملحكمة االبأدائية بالر1اط 

تحت السجل الأجاري رقم 145135 

يوم 19 أغسطس 2222.

452 P

CATALOGIS

شركة ذات مسؤولية محدودة

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 

تم تأسيس شركة  أكأو1ر 2222،   2  

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد خصائصها كالأالي :

.CATALOGIS : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل   

مسؤولية محدودة.

و1ي  جمي  أنواع  شراء   : الهدف 

البضائ .

االسأيراد والأصدير بشكل عام.

شقة   32 عمارة   : املقر االجأماعي 

حسان  لوكيلي  أحمد  شارع   8 رقم 

الر1اط.

 122.222  : الشركة  رأسما  

درهم.

السيد حمزة عريب 522 حصة.

 522 عريب  الحميد  عبد  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

للبطاقة  الحامل  عريب  الحميد 

. A62239  الوطنية رقم

الحامل  عريب  حمزة  السيد 

 AE136894 رقم  الوطنية  للبطاقة 

مسيرون للشركة ملدة غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بالر1اط تحت رقم 146565.

453 P

 STE CENTRE

 D'EXPLORATION ET DE

 REEDUCATION COGNITIVE

ET FONCTIONNELLE

»C.E.R.C.F«
SARL AU

 SIEGE : 36 RUE AL KHATAWATE

 (ANGLE DE  AV. ATLAs

 RESIDENCE BISMILLAH 1ERE

ETAGE AGDAL RABAT

تاسيس شركة
 12 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

ديسمبر 2219 تم اقرار ما يلي :

املسؤولية  ذات  شركة  تاسيس 

املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل 

الخصائص الأالية :

 CENTRE   : التسمية 

 D’EXPLORATION ET DE

 REEDUCATION COGNITIVE ET

.FONCTIONNELLE

الصفة القانونية : شركة : شركة 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.

 CENTRE  : االجأماعي  الهدف 

 D’EXPLORATION ET DE

 REEDUCATION COGNITIVE ET

.FONCTIONNELLE

 252.222  : الراسما  االجأماعي   

درهم.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأاسيس النهائي.

زنقة   36  : االجأماعي  املقر 

االطلس)  شارع  )زاوية  الخطوات 

اكدا    1 اقامة بسم هللا شقة رقم 

الر1اط.

التسيير : السيدة بوطبيب فاطمة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

بالر1اط  الأجاري باملحكمة الأجارية  

رقم  تحت   ،2222 أكأو1ر   6 بأاريخ 

.146463

454 P

 STE KIJA METAL
SARL AU

 SIEGE : N° 7 HAY MENZAH

SIDI ALLAL BAHRAOUI

العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 

يونيو 2222   26 الغير العادي بأاريخ 

تم اقرار ما يلي :

لشركة  االجأماعي  املقر  تحويل 

46 شارع عقبة  كيجا ميأا  من رقم 

47 حي  رقم 2 اكدا  الر1اط الى رقم 

املنزه سيدي عال  البحراوي.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 

أكأو1ر   7 بأاريخ  بتيفلت  االبأدائية 

2222، تحت رقم 169.

455 P

 STE GLOBAL NEGOCE EL

 MEKNASI
SARL

CAPITAL : 122.222 DHS

 SIEGE SOCIAL : CENTRE ASJEN

N°2 OUEZZANE

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
عام  جم   محضر  بمقأ�شى 

يونيو 2222   11 تاسي�شي مؤرخ يوم 

بمدينة أسجن تم تاسيس شركة ذات 

باملواصفات  املحدودة  املسؤولية 

الأالية :

نيغوس  غلو1ا    : التسمية 

املكنا�شي.

املقر االجأماعي : اسجن املركز رقم 

2 وزان.

 122.222  : الشركة  رأسما  

درهم.

املهام : مقاو  االشغا  املخألفة.

تتب   بائ  االالت واملواد الفالحيةـ 

املشاري .

أمين  السيد   : الشركاء  مساهمة 

املكنا�شي .... 52.222 درهم.

 .... املكنا�شي  فدوى  السيدة 

52.222 درهم.
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املجموع .... 122.222 درهم.

تم تعيين السيد امين املكنا�شي، 

رقم  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

وحيد  قانوني  كمسير   LC227357

للشركة وهو الوحيد املكلف بالأوقي .

بكأابة  القانوني  االيداع  تم 

بوزان  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   ،2222 سبأمبر   7 بأاريخ 

 285 سجل تجاري رقم 1617.

456 P

 STE TOP AGRI BOUASRIA

SARL AU

CAPITAL : 122.222 DHS

 SIEGE SOCIAL :  CENTRE ASJEN

OUEZZANE

رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجأماعي : مركز اسجن وزان

تاسيس  جم   محضر  بمقأ�شى 

بمقر   ،2222 يوليو  في  2  مؤرخ 

الشركة بمدينة اسجن ، تم تاسيس 

بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد باملواصفات الأالية :

التسمية : طوب اكري بوعسرية.

اسجن  مركز   : االجأماعي  املقر 

وزان.

 122.222  : الشركة  راسما  

درهم.

املخألفة،  االشغا    : املهام 

االبقار  وتسمين  فالحية  مواد  بائ  

والعجو .

السيد محمد   : مساهمة الشركاء 

بوعسرية 122.222 درهم.

السيد محمد   : التسيير والأوقي  

الوطنية  تعريف  بطاقة  بوعسرية 

هو الوحيد املكلف   LC192599 رقم 

واملسؤو  بالتسيير والأوقي .

بكأابة  القانوني  االيداع  تم 

بوزان  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

بأاريخ 12 سبأمبر 2222، تحت رقم 

2869، سجل تجاري رقم 1625.

457 P

STE S&A CONTRACTORS
SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدودة  

بشريك وحيد

تاسيس شركة
بمقأ�شى عقد عرفي حرر بالر1اط 

تم وض    ،2222 سبأمبر  بأاريخ  2 

ذات  لشركة  االسا�شي  النظام 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات املبنية فيما يلي :

 STE S&A  : التسمية 

.CONTRACTORS

ذات  شركة    : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة  بشريك وحيد.

نقل   : هي  الشركة  من  الغاية 

البضائ  واالشغا  العمومية.

املقر : 15 شارع االبطا  عمارة 4 

اكدا  الر1اط.

املدة : حددت مدتها في 99 سنة 

اعأبارا من تاريخ تاسيسها النهائي.

 122.222  : الجماعي  رأسما  

الى 1222 حصة من  درهم مقسمة 

الواحدة  للحصة  درهم   122 فئة 

واملوزعة كما يلي :

أمين  محمد  املضمض  السيد 

1222 حصة.

االدارة : تسير الشركة من طرف 

السيد املضمض محمد امين ملدة غير 

محددة.

فاتح  بين  ما  االجأماعية  السنة 

يناير الى مأم ديسمبر من كل سنة.

لقد تم االيداع القانوني باملحكمة 

السجل  تحت  بالر1اط،  الأجارية 

بأاريخ  D127 7  رقم  الأجاري 

 7 أكأو1ر 2222.

458 P

 STE LCF DEVELOPPEMENT

 LOGISTIQUE PRIVE

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تاسيس شركة

بمقأ�شى عقد عرفي حرر بالر1اط 

تم وض    ،2222 سبأمبر   25 بأاريخ 

ذات  لشركة  االسا�شي  النظام 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات املبنية فيما يلي :

 STE LCF  : التسمية 

 D E V E L O P P E M E N T

.LOGISTIQUE PRIVE

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الأكوين   : الغاية من الشركة هي 

املسأمر.

 4 15 شارع االبطا  عمارة   : املقر 

اكدا  الر1اط.

سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 

اعأبارا من تاريخ تاسيسها النهائي.

 122.222  : الجماعي  رأسما  

من  حصة   1222 مقسمة    درهم 

الواحدة  للحصة  درهم   122 فئة 

واملوزعة كما يلي :

 1222 الحسين  مزون  السيد 

حصة.

تسير الشركة من طرف   : االدارة 

غير  ملدة  الحسين  مزون  السيد 

محددة.

السنة الجماعية ما بين فاتح يناير 

الى مأم ديسمبر من كل سنة.

لقد تم االيداع القانوني باملحكمة 

السجل  تحت  بالر1اط،  الأجارية 

 7 بأاريخ   D127 75 رقم  الأجاري 

أكأو1ر 2222.

459 P

STE D›ETUDES MAHA FISC

SARL

COMPTABILITE FISCALITE

TEL : 25.28.52.83.52

FAX : 25.28.52.79.82

مقر : شارع محمد الخامس أوالد تايمة

STE ME RI SA TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجأماعي : قيسارية السكار، 

رقم 3 شارع ولي العهد الحي االداري 

أوالد تايمة اقليم تارودانت

تفويت حصص اجأماعية
قبو  اسأقالة املسير الوحيد
تعيين مسير وحيد للشركة

توسي  النشاط املنهي للشركة
بمقأ�شى محضر مداوالت الجم  

باوالد  املؤرخ  االسأثنائي،  العام 

تايمة بأاريخ 21 سبأمبر 2222، قرر 

 ME RI SA TRVAUX الشركاء بشركة

ش.م.م. و باإلجماع ما يلي :

حصة   334 تفويت  قبو  عملية 

كر1يح  السيد  طرف  من  اجأماعية 

بوتوادي  السيد  لفائدة  حسام 

زكرياء وعلى اثر ذلك تم تعديل توزي  

راسما  وفق ما يلي :

االجأماعي  راسما    : راسما  

 122.222 مبلغ  في  محدد  للشركة 

حصة   1222 الى  مقسم  درهم 

اجأماعية من 122 درهم موزع على 

الشركاء االتي :

السيد بوتوادي زكرياء 334 حصة 

اجأماعية.

حصة   333 السيد شباني احمد 

اجأماعية.

الدين  صالح  الراس  بن  السيد 

333 حصة اجأماعية.

حصة   1222  ........... املجموع 

اجأماعية.

كر1يح  السيد  اسأقالة  قبو  

وحيد  كمسير  مهامه  من  حسام 

للشركة.
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زكرياء  بوتوادي  السيد  تعيين 

 3 ملدة  للشركة وذلك  كمسير وحيد 

سنوات.

للشركة  املنهي  النشاط  توسي  

ليشمل اسأغال  املقال .

كأابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

 ،2222 بأارودانت يوم فاتح أكأو1ر 

تحت رقم 1325.
ملخص من أجل النشر

460

STE D›ETUDES MAHA FISC

SARL

COMPTABILITE FISCALITE

TEL : 25.28.52.83.52

FAX : 25.28.52.79.82

مقر : شارع محمد الخامس أوالد تايمة

شركة رمال التيسير

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجأماعي : شارع الخنساء 

حي رابحة، عمارة رقم 222 الطابق 

الثاني أوالد تايمة اقليم تارودانت

ترحيل املقر االجأماعي للشركة
بمقأ�شى محضر مداوالت الجم  

العام االسأثنائي لشركاء شركة رما  

سبأمبر   17 يوم  املنعقد  الأيسير، 

و1االجماع  تقرر قرر الشركاء   ،2222

ما يلي :

للشركة  االجأماعي  املقر  ترحيل 

الدين،  كما   بحي  حاليا  املأواجد 

الطابق   23 رقم  خلدون  بن  زنقة 

تارودانت  اقليم  تايمة،  اوالد  االو ، 

الى العنوان االتي : شارع الخنساء حي 

رابحة، عمارة رقم 222 الطابق الثاني 

أوالد تايمة اقليم تارودانت.

كأابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

 ،2222 أكأو1ر   6 يوم  بأارودانت 

تحت رقم  132.
ملخص من أجل النشر

461 P

STE D›ETUDES MAHA FISC

SARL

COMPTABILITE FISCALITE

TEL : 25.28.52.83.52

FAX : 25.28.52.79.82

مقر : شارع محمد الخامس أوالد تايمة

STE KAYOUH LUBRIFIANTS
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجأماعي : زنقة هارون 
الرشيد أوالد تايمة اقليم تارودانت

فسخ املبكر
مداوالت  محضر  بمقأ�شى 
لشركة  االسأثنائي  العام  الجم  
 KAYOUH LUBRIFAINTS SARL
 ،2219 ديسمبر   31 يوم  املنعقد   ،
الفسخ املبكر للشركة  قرر الشركاء  
وتعيين شركة الدراسات مهى فيسك 
مقرها  املأواجد  ش.م.م.   SETMAF
الخامس،  محمد  بشارع  االجأماعي 

حي املويسات، أوالد تايمة.
ملقأضيات  طبقا  وذلك  كمصفي 
االسا�شي  القانون  من   22 الفصل 

للشركة املعنية باالمر. 
كأابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
 ،2222 سبأمبر   17 يوم  بأارودانت 

تحت رقم 1259.
ملخص من أجل النشر

462 P

STE D›ETUDES MAHA FISC

SARL

COMPTABILITE FISCALITE

TEL : 25.28.52.83.52

FAX : 25.28.52.79.82

مقر : شارع محمد الخامس أوالد تايمة

STE HAJOUNE
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
مقرها االجأماعي : 149 مكرر 

تفالكت  اقليم تارودانت
فسخ املبكر

بمقأ�شى محضر مداوالت الجم  
 HAJOUNE العام االسأثنائي لشركة
 ، الوحيد  الشريك  ذات  ش.م.م. 
 ،2222 سبأمبر   32 يوم  املنعقد 
الفسخ املبكر قرر الشريك الوحيد  

الدراسات  شركة  وتعيين  للشركة   

ش.م.م.   SETMAF فيسك  مهى 

بشارع  االجأماعي  مقرها  املأواجد 

محمد الخامس، حي املويسات، أوالد 

تايمة.

ملقأضيات  طبقا  وذلك  كمصفي 

االسا�شي  القانون  من   31 الفصل 

للشركة املعنية باالمر. 

كأابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

 ،2222 اكأو1ر   6 يوم  بأارودانت 

تحت رقم 1323.
ملخص من أجل النشر

463 P

STE D›ETUDES MAHA FISC

SARL

COMPTABILITE FISCALITE

TEL : 25.28.52.83.52

FAX : 25.28.52.79.82

مقر : شارع محمد الخامس أوالد تايمة

STE COOLIATY LOGISTICS

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

مقرها االجأماعي :عند مهى فيسك 

عمارة البياض، حي املويسات ، شارع 

محمد الخامس، اوالد تايمة اقليم 

تارودانت.

تاسيس شركة
بمقأ�شى عقد عرفي موق  بمدينة 

7 اكأو1ر 2222  االوالد تايمة  بأاريخ 

بنفس  تارودانت  بمدينة  ومسجل 

االسا�شي  القانون  الوض   تم  اليوم 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

بالخاصيات  تأميز  الوحيد  الشريك 

االتية :

شركة    : االجأماعية  التسمية 

ش.م.م.   COOLIATY LOGISTICS

ذات الشريك الوحيد.

الشركاء : السيد النسرنور الدين.

النقل الدولي   : الغرض االجأماعي 

والوطني للسل  والبضائ .

وسائل  كراء  للغير،  االمأعة  نقل 

والأجارة  االسأيراد وتصدير،  النقل، 

بصفة عامة.

املقر االجأماعي : عند مهى فيسك 

عمارة البياض، حي املويسات ، شارع 

اقليم  تايمة  اوالد  الخامس،  محمد 

تارودانت.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابأداء من يوم الأاسيس النهائي 

للشركة.

مبلغ  في  راسما   حدد   : راسما  

 1222 الى  مقسم  درهم   122.222

درهم   122 من  اجأماعية  حصة 

موزع على الشكل  االتي :

 1222 الدين   نور  النسر  السيد 

حصة اجأماعية.

حصة   1222  ........... املجموع 

اجأماعية.

عين السيد النسر نور   : التسيير 

وذلك  للشركة  وحيد  كمسير  الدين 

ملدة غير محدودة.

السنة االجأماعية : تبأدأ في فاتح 

يناير وتنأهي في 31 ديسمبر، واسأثناء 

االولى  االجأماعية  السنة  تبدأ  ا 

بالسجل  الشركة  تسجيل  يوم  من 

الأجاري.

االر1اح : بعد خصم كافة الأكاليف 

في  عليها  املنصوص  وكذا  القانونية 

على  الباقي  يوزع  االسا�شي،  القانون 

الشركاء بنسبة حصصهم في راسما  

االجأماعي للشركة.

كأابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

 ،2222 أكأو1ر   7 يوم  بأارودانت 

تحت رقم 1329.
ملخص من أجل النشر

464 P
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STE D›ETUDES MAHA FISC

SARL

COMPTABILITE FISCALITE

TEL : 25.28.52.83.52

FAX : 25.28.52.79.82

مقر : شارع محمد الخامس أوالد تايمة

STE ATLANTIC PALMS
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

مقرها االجأماعي : بقعة ب 46، 

الحي الصناعي، تسيال، الدشيرة 
الجهادية، انزكان ايت ملو 

تاسيس شركة
بمقأ�شى عقد عرفي موق  بمدينة 

 2222 ستبمبر   15 بأاريخ  انزكان  

 16 بأاريخ  انزكان  بمدينة  ومسجل 
القانون  وض   تم   ،2222 سبأمبر 

االسا�شي لشركة ذات  ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك  الوحيد تأميز 

بالخاصيات االتية :

شركة    : االجأماعية  التسمية 

ذات  ش.م.م.   ATLANTIC PALMS

الشريك الوحيد.

الشركاء : السيد البسيطة رشيد.

اسأغال     : االجأماعي  الغرض 

الأمور  لألفيف  صناعية  وحدة 

والفواكه والخضر.

االسأيراد والأصدير.

والأجارة  والبضائ   السل   نقل 

بصفة عامة.

 ،46 ب  بقعة   : االجأماعي  املقر 

الدشيرة  تسيال،  الصناعي،  الحي 

الجهادية، انزكان ايت ملو .

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابأداء من يوم الأاسيس النهائي 

للشركة.

مبلغ  في  راسما   حدد   : راسما  

2.222.222 درهم مقسم الى 22.222 

درهم   122 من  اجأماعية  حصة 

موزع على الشكل  االتي :

  22.222 رشيد  البسيطة  السيد 

حصة اجأماعية.

حصة   22.222  ........... املجموع 

اجأماعية.

البسيطة  السيد  عين   : التسيير 
وذلك  للشركة  وحيد  كمسير  رشيد 

ملدة غير محدودة.
السنة االجأماعية : تبأدأ في فاتح 
يناير وتنأهي في 31 ديسمبر، واسأثناء 
االولى  االجأماعية  السنة  تبأدئ 
بالسجل  الشركة  تسجيل  يوم  من 

الأجاري.
االر1اح : بعد خصم كافة الأكاليف 
في  عليها  املنصوص  وكذا  القانونية 
على  الباقي  يوزع  االسا�شي،  القانون 
الشركاء بنسبة حصصهم في راسما  

االجأماعي للشركة.
كأابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكمة االبأدائية بانزكان 
رقم  تحت   ،2222 سبأمبر   23 يوم 

.1577
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
االبأدائية  املحكمة  لدى  الأجاري 
بانزكان يوم 23 سبأمبر 2222، تحت 

رقم 21221.
ملخص من أجل النشر
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STE D›ETUDES MAHA FISC

SARL

COMPTABILITE FISCALITE

TEL : 25.28.52.83.52

FAX : 25.28.52.79.82

مقر : شارع محمد الخامس أوالد تايمة

STE SABLOUMAS
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجأماعي :  دوار الكرون، 
الجماعة الترابية الكدية البيضاء، 

أوالد تايمة، اقليم تارودانت
تاسيس شركة

بمقأ�شى عقد عرفي موق  بمدينة 
بأاريخ  اقليم تارودانت   أوالد تايمة، 
تم وض  القانون   ،2222 فبراير   12
االسا�شي لشركة ذات  ذات املسؤولية 

املحدودة تأميز بالخاصيات االتية :
شركة    : االجأماعية  التسمية 

SABLOUMAS ش.م.م. 
عبد  الصائم  السادة   : الشركاء 
العورف  محمد،  نوايري  اللطيف، 

محمد، بن امغار عمر.

اسأغال      : االجأماعي  الغرض 
مقال  الرما .

االشغا   مخألف  في  مقاو  
والخدمات.

االسأيراد والأصدير.
االنعاش العقاري.

الأجارة بصفة عامة.
الكرون،  دوار   : االجأماعي  املقر 
البيضاء،  الكدية  الترابية  الجماعة 

أوالد تايمة، اقليم تارودانت
املدة : حددت مدة الشركة في 99 
سنة ابأداء من يوم الأاسيس النهائي 

للشركة.
مبلغ  في  راسما   حدد   : راسما  
12.222 درهم مقسم الى 122 حصة 
اجأماعية من 122 درهم موزع على 

الشكل  االتي :
اللطيف  عبد  الصائم  السيد 

....25   حصة اجأماعية.
السيد نوايري محمد ....25   حصة 

اجأماعية.
   25.... محمد  العورف  السيد 

حصة اجأماعية.
السيد بن امغار عمر ....25   حصة 

اجأماعية.
حصة   122  ........... املجموع 

اجأماعية.
التسيير : عين السيد الصائم عبد 
اللطيف مسير وحيد للشركة وذلك 

ملدة غير محدودة.
السنة االجأماعية : تبأدئ في فاتح 
يناير وتنأهي في 31 ديسمبر، واسأثناء 
االولى  االجأماعية  السنة  تبأدئ 
بالسجل  الشركة  تسجيل  يوم  من 

الأجاري.
االر1اح : بعد خصم كافة الأكاليف 
في  عليها  املنصوص  وكذا  القانونية 
على  الباقي  يوزع  االسا�شي،  القانون 
الشركاء بنسبة حصصهم في راسما  

االجأماعي للشركة.
كأابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
 ،2222 فبراير   25 يوم  بأارودانت 

تحت رقم 111.
ملخص من أجل النشر

466 P

STE D›ETUDES MAHA FISC

SARL

COMPTABILITE FISCALITE

TEL : 25.28.52.83.52

FAX : 25.28.52.79.82

مقر : شارع محمد الخامس أوالد تايمة

شركة فيطو مروى 
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

مقرها االجأماعي :  دوار ايت 

حميدة، الجماعة الترابية سيدي 

مو�شى الحمري،  أوالد تايمة، اقليم 

تارودانت

تاسيس شركة
بمقأ�شى عقد عرفي موق  بمدينة 

بأاريخ  اقليم تارودانت   أوالد تايمة، 

ومسجل بمدينة   ،2222 سبأمبر   23

وض   تم  اليوم،  بنفس  تارودانت 

ذات  القانون االسا�شي لشركة ذات  

الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد تأميز بالخاصيات االتية :

شركة     : االجأماعية  التسمية 

ذات الشريك  ش.م.م.  فيطو مروى  

الوحيد.

الشركاء : السيد البريك رشيد.

بي ،  شراء     : الغرض االجأماعي 

نصف  بالجملة،  واالتجار  توزي  

املواد  لجمي   والأقسيط  الجملة 

واملعدات  واالسمدة  الفالحية 

الفالحية.

االسأيراد والأصدير.

االنعاش العقاري.

الأجارة بصفة عامة.

ايت  دوار   : االجأماعي  املقر 

سيدي  الترابية  الجماعة  حميدة، 

اقليم  أوالد تايمة،  مو�شى الحمري،  

تارودانت.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابأداء من يوم الأاسيس النهائي 

للشركة.

مبلغ  في  راسما   حدد   : راسما  

 1222 الى  مقسم  درهم   122.222

درهم   122 من  اجأماعية  حصة 

موزع على الشكل  االتي :
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 1222  ... رشيد  البريك  السيد 

حصة االجأماعية.

حصة   1222  ........... املجموع 

اجأماعية.

التسيير : عين السيد البريك رشيد 

مسير وحيد للشركة وذلك ملدة غير 

محدودة.

السنة االجأماعية : تبأدأ في فاتح 

يناير وتنأهي في 31 ديسمبر، واسأثناء 

االولى  االجأماعية  السنة  اتبأدأ 

بالسجل  الشركة  تسجيل  يوم  من 

الأجاري.

االر1اح : بعد خصم كافة الأكاليف 

في  عليها  املنصوص  وكذا  القانونية 

على  الباقي  يوزع  االسا�شي،  القانون 

الشركاء بنسبة حصصهم في راسما  

االجأماعي للشركة.

كأابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

 ،2222 سبأمبر  يوم  2  بأارودانت 

تحت رقم 1285.
ملخص من أجل النشر

467 P

STE D›ETUDES MAHA FISC

SARL

COMPTABILITE FISCALITE

TEL : 25.28.52.83.52

FAX : 25.28.52.79.82

مقر : شارع محمد الخامس أوالد تايمة

 STE HAILALI STATION DE

 SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

مقرها االجأماعي : زنقة هارون 

الرشيد  أوالد تايمة، اقليم تارودانت

تاسيس شركة
بمقأ�شى عقد عرفي موق  بمدينة 

بأاريخ  اقليم تارودانت   أوالد تايمة، 

بمدينة  ومسجل  اكأو1ر2222،   2

 ،2222 اكأو1ر   5 بأاريخ  تارودانت 

لشركة   االسا�شي  القانون  وض   تم 

تأميز  املحدودة،  املسؤولية  ذات 

بالخاصيات االتية :

شركة     : االجأماعية  التسمية 

  HAILALI STATION DE SERVICE

ش.م.م.

الشركاء : السادة قيوح اسماعيل، 

عمر  الهياللي  املجيد،  عبد  هياللي 

وهياللي عبد الرحيم.

محطة    : االجأماعي  الغرض 

والزيوت  املحروقات  بي   الوقود، 

باحات  اسأغال   بالأقسيط، 

وتصدير  االسأيراد  االستراحة، 

والأجارة بصفة عامة.
هارون  زنقة    : االجأماعي  املقر 

الرشيد  أوالد تايمة، اقليم تارودانت.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابأداء من يوم الأاسيس النهائي 

للشركة.
مبلغ  في  راسما   حدد   : راسما  

6.222.222 درهم مقسم الى 62.222 

درهم   122 من  اجأماعية  حصة 

موزع على الشكل  االتي :

السيد قيوح اسماعيل  ... 15.222 

حصة االجأماعية.

 ... املجيد   عبد  هياللي  السيد 

15.222 حصة االجأماعية.

 15.222  ... عمر   هياللي  السيد 

حصة االجأماعية.

الرحيم    عبد  هياللي  السيد 

15.222 حصة االجأماعية.

حصة   62.222  ........... املجموع 

اجأماعية.

الهياللي  السيدان  عين   : التسيير 

عمر والهياللي عبد الرحيم  مسير ان   

للشركة وذلك ملدة 3 سنوات.

السنة االجأماعية : تبأدأ في فاتح 

يناير وتنأهي في 31 ديسمبر، واسأثناء 

االولى  االجأماعية  السنة  اتبأدأ 

بالسجل  الشركة  تسجيل  يوم  من 

الأجاري.

االر1اح : بعد خصم كافة الأكاليف 

في  عليها  املنصوص  وكذا  القانونية 

على  الباقي  يوزع  االسا�شي،  القانون 

الشركاء بنسبة حصصهم في راسما  

االجأماعي للشركة.

كأابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
 ،2222 اكأو1ر   6 يوم  بأارودانت 

تحت رقم 1322.
ملخص من أجل النشر

468 P

 STE M.SADOUK AND
PARTNERS

شركة ذات مسؤولية محدودة
حل الشركة

بالر1اط  مؤرخ  محضر  بمقأ�شى 
للجم    ،2222 اغسطس   15 بأاريخ 
 STE لشركة  االسأثنائي  العام 
 .M.SADOUK AND PARTNERS
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها 122.222 درهم.
شارع   15  : االجأماعي  مقرها 
االبطا ، شقة رقم 4 أكدا  الر1اط، 
تم   ،112735 رقم  الأجاري  سجلها 

االقرار على ما يلي :
حل الشركة وديا.

صدوق  محمد  السيد  تعيين 
مصفي للشركة.

كمحل  الشركة  مقر  تحديد 
للأصفية.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
اكأو1ر   7 بأاريخ  بالر1اط  الأجارية 

2222، تحت رقم 83 127.
469 P

STE FIKAMED

SARL AU

COMPTABILITE &GESTION FISCAL

MOHAMMED KACHI

TEL /FAX : 239.71.37.8 

 SIEGE : 3 AV AL WAHDA 1ER ETAGE N°1

TETOUAN

STE DIAMOND TEX
SARL

رأسمالها : 122.222 درهم
مقرها االجأماعي : شارع الجيش 

امللكي اقامة الشارقة تجزئة فا�شي 
8 تطوان

السجل الأجاري رقم : 29 19
العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 
الشركة  بمقر  املنعقد  االسأثنائي 
بأاريخ 23 يوليو 2222، تقرر ما يلي :

اجأماعية  حصة   333 تفويت 

بقيمة اجمالية  درهم   122 من فئة 

السيد  طرف  من  درهم   33.322

الخملي�شي  السيد  الى  اكدور  محمد 

عاد .

اجأماعية  حصة   334 تفويت 

بقيمة اجمالية  درهم   122 من فئة 

السيد  طرف  من  درهم   33. 22

محمد الزرهوني الى السيد الخملي�شي 

عاد  والخملي�شي محمد.

االسا�شي  القانون  على  املوافقة 

املنقح.

تعديل القانون االسا�شي للشركة 

فيما يخص البنود املأعلقة بالشكل 

القانوني، الراسما  والتسيير.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

 12 بأاريخ  بأطوان  االبأدائية 

أغسطس 2222، تحت رقم 2321.
مقأطف من أجل االشهار

470 P

STE ARBAI INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة

تفويت حصص اجأماعية
اسأقالة مسيرين
تعيين مسير جديد

تحيين القانون االسا�شي للشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

 ،2222 أغسطس   4 يوم  بطنجة، 

أغسطس   11 بأاريخ  مسجل 

فوت كل من السيد أبو بكر   ،2222

أربعي جمي   أمحمد  والسيد  أربعي، 

يملكونها  التي  االجأماعية  الحصص 

 ARBAI INVEST في الشركة املسماة 

املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة   ،
مقرها  درهم،   222.222 رأسمالها 
اللة  زنقة   128 بطنجة،  االجأماعي 
بالسجل  املقيدة  العزيزية،  زهرة 

 75123 رقم  تحت  بطنجة  الأجاري 

لفائدة السيد سعيد باديش.

السيد  املسيرين  اسأقالة  قبو  

أمحمد أربعي والسيد أبو بكر أربعي.

باديش  سعيد  السيد  تعيين 

كمسير وحيد.
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مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
 ،2222 أغسطس   4 يوم  بطنجة، 

تحت عدد 229  للسجل الترتيبي.
السيد سعيد باديش

471 P

STE M-ICE LE PARISIEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 122.222 درهم
مقرها االجأماعي : شارع محمد 

املكنا�شي عمارة رقم 7 زاوية شارع 
غانا واكرا م.ج مكناس

السجل الأجاري رقم : 3229 
بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 
لشركة M-ICE LE PARISIEN ش.م.م 
املنعقد يوم 17 أغسطس 2222 تقرر 

ما يلي :
 122 بقيمة  حصة    92 تفويت 
تملكها  كانت  والتي  للحصة  درهم 
السيدة رجاء بنحيدا الحاملة لبطاقة 
 D521752 رقم  الوطنية  الأعريف 
زنقة اكادير   12 والساكنة بفيال رقم 
الطيب  السيد  لفائدة  مكناس  م.ج 
الأعريف  لبطاقة  الحامل  الناجي 
الساكن  D328922و  رقم  الوطنية 
الدوار الجديد سيدي بابا   1256 ب 

مكناس.
الطيب  السيد  تعيين  تم  كما 
الأعريف  لبطاقة  الحامل  الناجي 
مسيرا   D328922 رقم  الوطنية 
جديدا للشركة ومخو  له االمضاء 
بعد  املعامالت،  جمي   في  لصالحها 
السيد  السابقين  املسيرين  اسأقالة 
لبطاقة  الحامل  البوكلي  هال  
  D22953  رقم الوطنية  الأعريف 
الحاملة  بنحيدا  رجاء  والسيدة 
رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.D521752
من  و15   7  ،6 الفصل  تغيير 

القانون االسا�شي للشركة.
كأابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكمة الأجارية بمكناس 
تحت   ،2222 أغسطس   21 بأاريخ 

رقم 2827.
للبيان واالشارة

472 P

STE M&W EVENTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجأماعي : فيال رقم 4 

الحديقة 1 رياض توال  مكناس

السجل الأجاري رقم : 52527

تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم   ،2222 يوليو   9 بأاريخ  مكناس 

ذات  لشركة  االسا�شي  النظام  وض  

وحيد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص الأالية :

 M&W EVENTS  : التسمية 

ش.م.م.ش.و

 4 رقم  فيال   : االجأماعي  املقر 

الحديقة 1 رياض توال  مكناس.

وكراء  بي    : االجأماعي  الهدف 

باالفراح  الخاصة  الجاهزة  املالبس 

الحفالت  وتنظيم  واملناسبات 

اللقاءات والأظاهرات.

 122.222  : الشركة  رأسما  

درهم مكون من 1222 حصة بقيمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   122

حنان  السيدة   : الأالي  الشكل  على 

االسماعيلي الحاملة لبطاقة الأعريف 

والساكنة   D3723 7 رقم  الوطنية 

1 رياض توال   4 الحديقة  بفيال رقم 

مكناس 1222 حصة.

اسندت مهمة التسيير   : التسيير 

االسماعيلي  حنان  السيدة  الى 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 

.D3723 7 رقم

املدة : 99 سنة ابأداء من تسجيلها 

بالسجل الأجاري.

كأابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة الأجارية بمكناس 

تحت رقم   ،2222 سبأمبر   7 بأاريخ 

.2573
للبيان واالشارة

473 P

STE ABSAD IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير املقر االجأماعي
تعيين مسير جديد

تجديد النظام االسا�شي للشركة
 22 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

العام  الجم   قرر   ،2212 أغسطس 

الغير العادي للشركة االتي :

النظام  من   4 الفصل  تغيير 

االسا�شي للشركة كما يلي :

تم تحديد املقر االجأماعي للشركة 

اقامة   9 زنقة باروديا، مجموعة   : ب 

 ،1 B، شقة رقم  دار الرياض، عمارة 

حي الرياض الر1اط 12.222.

أرموند  دافيد  السيد  تعيين 

سعدون مسيرا جديدا للشركة ملدة 

غير محددة.

تحديد النظام االسا�شي للشركة.

للشركة  القانوني  الأعديل  بعد 

للشركة  الأجاري  السجل  أصبح 

بالر1اط تحت رقم 94337.

بكأابة  القانوني  االيداع  تم 

بالر1اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم 73941 والأعديل بالسجل 

 5 بأاريخ   5322 رقم  تحت  الأجاري 

ديسمبر 2212.

474 P

STE NOVI PROCESS
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 درهم

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

سبأمبر  فاتح  بأاريخ  بالدارالبيضاء 

أسا�شي  قانون  تحرير  تم   ،2222

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

خاصيتها كالأالي  :

.NOVI PROCESS : التسمية

الهدف : هدف الشركة كالأالي :

وتوزي   تجارة  وتصدير،  اسأيراد 

مواد الصباغة.

العمليات  جمي   عامة  و1صفة 
واملالية  والصناعية  الأجارية 
لها  التي  العقارية  غير  أو  والعقارية 
ارتباط مباشر أو غير مباشر بالغرض 
أعاله والتي من شأنها أن تساعد على 

انماء الشركة.
شارع عقبة   23  : املقر االجأماعي 
بن ناف  الحي املحمدي الدارالبيضاء.

املدة : 99 سنة.
 122.222 في  حدد   : رأسما  
 122 حصة،   1222 الى  مجزأ  درهم 
درهم لكل حصة، سددت الحصص 
وأسندت  نقدا  بكاملها  املكأتبة 

للشريك الوحيد كما يلي :
 1222  ...... محمد  سيس  السيد 

حصة.
التسيير / أسندت التسيير للسيد 
م   محدودة  غير  ملدة  محمد  سيس 

الصالحيات املطلقة.
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
لالحأياط القانوني   %  5  : االر1اح 
والباقي اما يوزع واما ينقل أو يوض  
يقرره  حسبما  االحأياط  تحت 

الشريك الوحيد.
بكأابة  القانوني  االيداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالدارالبيضاء في 23 سبأمبر 2222، 

تحت رقم 746951.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
رقم  تحت  بالدارالبيضاء،  الأجاري 

. 73219
مقأطف من أجل الألخيص 

واالشهار
475 P

STE NOVA MEDICAL
SARL

االنحال  املسبق
بمقأ�شى القرار الجماعي للشركاء 
 ،2222 سبأمبر   7 بأاريخ  املؤرخ 
ش.ذ.م.م،  ميديكا   نوفا  لشركة 
والكائن  درهم   122.222 رأسمالها 

مقرها االجأماعي ب :



13681 الجريدة الرسميةعدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222) 

اوالد طالب ، زنقة 3، رقم 5، عين 

الشق، الدارالبيضاء تقرر ما يلي :

نوفا  لشركة  املسبق  االنحال  

ميديكا  ش.ذ.م.م.
اليدري  أمين  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

أوالد  الأصفية  مقر  تحديد 
عين الشق   ،5 رقم   ،3 زنقة  طالب، 

الدارالبيضاء.

بكأابة  القانوني  االيداع  تم 

الأجارية  باملحكمة  الضبط 

سبأمبر   17 بأاريخ  بالدارالبيضاء 

2222، تحت رقم 6321 7.
بمثابة مقأطف و1يان

املصفي

476 P

شركة هيش امو
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
 28 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون  انجاز  تم   ،2222 سبأمبر 

االسا�شي لشركة ذات االسم املوحد 

وذات املميزات االتية :

التسمية : هيش امو.

الهدف : تهدف الشركة الى القيام 

بالعمليات االتية :

منعش عقاري.

أنواع  جمي   وكراء  بي   شراء 

العقارات.

وعموما جمي  العمليات الأجارية، 

املنقولة املالية،   الصناعية، 

 أو العقارية املرتبطة بطريقة مباشرة 

أو غير مباشرة بهذه االهداف أو أي 

و1امكانه  بها  يلحق  أو  يشابه  هدف 

تطوير عمليات الشركة.

شارع عقبة   23  : املقر االجأماعي 

ابن ناف  الحي املحمدي الدارالبيضاء.

رأسما  الشركة : 122.222 درهم 

مقسمة الى 1222 حصة من فئة 122 

درهم للواحدة، تم تحريرها باكمالها.

حسب  املساهمين  على  ووزعت 

نسبة كل واحد في رأسما  :

السيد رشيد يوسف 622 حصة.

السيد عماد يوسف 222 حصة.

السيد هشام يوسف 222 حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها.

 %  5 بعد خصم االر1اح   : االر1اح 

من أجل تكوين االحأياط القانوني، 

التي  القرارات  حسب  يوزع  الباقي 

يأخذها املساهمون.

تم تعيين السيد عماد   : التسيير 

يوسف مسيرا ملدة غير محدودة.

تم الوض  القانوني لدى املحكمة 

أكأو1ر   8 في  الأجارية بالدارالبيضاء 

2222، تحت رقم 8922 7، السجل 

الأجاري رقم 75279 .
بيان مخأصر

477 P

شركة ياسمين برومو
شركة ذات اإلسم املوحد

تأسيس شركة
 28 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

القانون  انجاز  تم   ،2222 سبأمبر 

االسا�شي لشركة ذات االسم املوحد 

وذات املميزات االتية :

التسمية : ياسمين برومو.

الهدف : تهدف الشركة الى القيام 

بالعمليات االتية :

منعش عقاري.

أنواع  جمي   وكراء  بي   شراء 

العقارات.

وعموما جمي  العمليات الأجارية، 

أو  املنقولة  املالية،  الصناعية، 

مباشرة  بطريقة  املرتبطة  العقارية 

أو غير مباشرة بهذه االهداف أو أي 

و1امكانه  بها  يلحق  أو  يشابه  هدف 

تطوير عمليات الشركة.

شارع عقبة   23  : املقر االجأماعي 

ابن ناف  الحي املحمدي الدارالبيضاء.

رأسما  الشركة : 122.222 درهم 

مقسمة الى 1222 حصة من فئة 122 

درهم للواحدة، تم تحريرها باكمالها.

حسب  املساهمين  على  ووزعت 

نسبة كل واحد في رأسما  :

 522 الحسن محمد  ايت  السيد 

حصة.

السيد طروف محماد 522 حصة.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها.

 %  5 بعد خصم االر1اح   : االر1اح 

من أجل تكوين االحأياط القانوني، 

التي  القرارات  حسب  يوزع  الباقي 

يأخذها املساهمون.

التسيير : تم تعيين السيد طروف 

محماد مسيرا ملدة غير محدودة.

تم الوض  القانوني لدى املحكمة 

أكأو1ر   8 في  الأجارية بالدارالبيضاء 

2222، تحت رقم 748899، السجل 

الأجاري رقم 75277 .
بيان مخأصر

478 P

STE LASAMANCE SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجأماعي : زاوية شارع موالي 

عبد الرحمان وازقة ادريس االكبر 

وعمر املخأار اقامة ياسمين مأجر 

رقم 17 القنيطرة

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

 ،2222 سبأمبر   2 بأاريخ  بالقنيطرة 

وض  القانون االسا�شي لشركة ذات 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

لأكون خاصيتها كالأالي :

 STE LASAMANCE  : التسمية   

.SERVICE

واصالح  وتركيب  بي    : الهدف 

ومعدات  اثاث  بي   الكمبيوتر، 

املكأب.

شارع  زاوية   : االجأماعي  املقر 

ادريس  وازقة  الرحمان  عبد  موالي 

ياسمين  اقامة  املخأار  وعمر  االكبر 

مأجر رقم 17 القنيطرة.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

التسجيل النهائي بالسجل الأجاري.

درهم موزع   122.222  : رأسما  

على 1222 حصة من فئة 122 درهم 

للحصة الواحدة.

الشركاء : الشريك الوحيد السيد 

فكأور دياتا 1222 حصة.

السنة االجأماعية : من فاتح يناير 

الى 31 ديسمبر.

: الشريك الوحيد السيد  التسيير 

فكأور دياتا.

قد تم تسجيل الشركة بالسجل 

االبأدائية  املحكمة  لدى  الأجاري 

بالقنيطرة بأاريخ 28 سبأمبر 2222، 

تحت رقم 56213.
عن النسخة والنص

املسير

479 P

STE OULED EL AKRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجأماعي : زنقة 39، رقم 

 32، عرصة القا�شي القنيطرة

تأسيس شركة
بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تم وض    ،2222 سبأمبر   16 بأاريخ 

ذات  لشركة  االسا�شي  القانون 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات الأالية :

 STE OULED EL AKRI : التسمية

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
رقم   ،39 زنقة   : االجأماعي  املقر 

 32، عرصة القا�شي القنيطرة.

في  مقاو    : الشركة  موضوع 

الحدائق،  املنتزهات،  غرس وصيانة 

الشوارع.

مقاو  في تنظيف واجهات املأاجر 

والشقق.

مقاو  في نقل البضائ .
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رأسما   حدد   : الشركة  رأسما  

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 

اجأماعية  حصة   1222 الى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   122 بقيمة 

على  وموزعة  مكأتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالأالي :

 1222 حسن  العكري  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.
التسيير : أسند الى السيد العكري 

حسن.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 

باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 29 56، بأاريخ 5 أكأو1ر 2222.

480 P

OULAD LAATI BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجأماعي : مأجر رقم 1، تجزئة 

الحدادة  222، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

بالقنيطرة تم وض  القانون ابسا�شي 

لشركة ذات املواصفات الأالية :

 OULAD LAATI  : التسمية 

.BATIMENT SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

 ،1 رقم  مأجر   : االجأماعي  املقر 

تجزئة الحدادة  222، القنيطرة.

موضوع الشركة :

منعش عقاري.
رأسما   حدد   : الشركة  رأسما  

122.222درهم  مبلغ  في  الشركة 

اجأماعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   122 بقيمة 

بكاملها، مكأتبة وموزعة على الشركاء 

كالأالي :

السيد الحوري صالح الدين 222 

حصة.

السيدة براك نادية 222 حصة.

اآلنسة الحوري نور 222 حصة.

 222 اآلنسة الحوري نور الهدى 

حصة.

 222 إخالص  الحوري  اآلنسة 

حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيدة براك   : التسيير 

الحاملة  مغر1ية،  الجنسية  نادية، 

 G319799 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الدين،  صالح  الحوري  والسيد 

للبطاقة  الحامل  مغر1ية،  الجنسية 

.Q1 6722 الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 

باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت 
أكأو1ر  فاتح  بأاريخ   56383 رقم 

.2222

481 P

HACHE DEUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجأماعي : مأجر بأجزئة 

الطيبية رقم 519، القنيطرة، 

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

بالقنيطرة، تم وض  القانون ابسا�شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات الأالية :

.HACHE DEUX SARL : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

بأجزئة  مأجر   : االجأماعي  املقر 

الطيبية رقم 519، القنيطرة.

موضوع الشركة :

الطازجة  والخضر  الفواكه  تاجر 

بالأقسيط.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  راسما  

 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222

درهم   122 بقيمة  اجأماعية  حصة 

مكأتبة  بكاملها،  محررة  للواحدة، 

وموزعة على الشركاء كالأالي :

السيد حميد حمدان 522 حصة.

السيد حمزة بونعمان 522 حصة.
املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد حميد   : التسيير 
الحامل  مغر1ية،  الجنسية  حمدان، 

.GJ17221 للبطاقة الوطنية رقم
: من فاتح يناير إلى  السينة املالية 

31 ديسمبر.
الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 
باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت 
أكأو1ر  فاتح  بأاريخ   56381 رقم 

.2222
482 P

STE GEOTOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها : 122.222 درهم

حي املعمورة زنقة 1 رقم 125 
الخميسات

تكوين الشركة
مصحح  عرفي  عقد  بموجب 
 ،2222 سبأمبر   14 بأاريخ  اإلمضاء 

تم االتفاق على ما يلي :
املسؤولية  ذات  شركة  تكوين 
املحدودة ذات الشريك الوحيد تحت 

املميزات الأالية :
 GEOTOP شركة   : التسمية 

.SARL AU
الهدف االجأماعي : هندسة، خبير 

او طبوغرافي.
املقر االجأماعي : حي املعمورة زنقة 

1 رقم 125 الخميسات.
املدة الزمنية : محددة في 99 سنة 
ابأدائ يوم تسجيل الشركة بالسجل 
الأجاري، ما عدا تفكيكها املسبق أو 

تمديد املدة.
الوحيد  الشريك  مد   : الرأسما  
للشركة السيد املوريد لحسن بمبلغ 

122.22 درهم.
التسيير : الشركة مسيرة من طرف 
يقيم  الذي  لحسن  املوريد  السيد 
حي املعمورة زنقة   : بالعنوان الأالي  
1 رقم 125 الخميسات رقم البطاقة 
الوطنية X312665 ملدة غير محددة.

السنة املالية : تبأدأ من فاتح يناير 

وتنأهي في 31 ديسمبر.

 31 في  سأنأهي  عملية  سنة  أو  

ديسمبر لسنة 2222.

تقسيم ابر1اح.

الشركة  أر1اح  من   %5 تخصم 

كاحأياج قانوني.

الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 

بالخميسات  االبأدائية  باملحكمة 

بأاريخ 27 سبأمبر 2222، تحت رقم 

.29291

483 P

FOCUS SNACK
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجأماعي : 352 شارع محمد 

الخامس إقامة باالص مأجر رقم 27 

- القنيطرة

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

بالقنيطرة بأاريخ  2 أغسطس 222، 

وض  القانون ابسا�شي لشركة ذات 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

لأكون خاصياتها كالأالي :

.FOCUS SNACK : التسمية

للوجبات  مطعم   : الهدف 

ولألكالت الخفيفة.

املقر االجأماعي : 352 شارع محمد 

الخامس إقامة باالص مأجر رقم 27 

- القنيطرة.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

التسجيل النهائي بالسجل الأجاري.

رأس املا  : 122.222 درهم موزع 

على 1222 حصة من فئة 122 درهم 

للحصة الواحدة.

الشركاء : الشريك الوحيد السيد 

مخلص احمد 1222 حصة.

السنة االجأماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

: الشريك الوحيد السيد  التسيير 

مخلص احمد.
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قد تم تسجيل الشركة بالسجل 

االبأدائية  املحكمة  لدى  الأجاري 

 ،2222 أكأو1ر   5 بأاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 23 56.
عن النسخة والنص

املسير

484 P

TRUST ENGINEERING

SARL

راسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجأماعي : 633 زنقة كلميمة 

بوركون الدار البيضاء

تأسيس الشركة
سحل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

أغسطس   18 بأاريخ  بالدار البيضاء 

ابسا�شي  القانون  حرر   ،2222

تحمل  املسؤولية  محدودة  لشركة 

املواصفات الأالية :

 TRUST  : التسمية 

.ENGINEERING SARL

في  االستشارات   : الشركة  هدف 

التسيير.

املقر االجأماعي : 633 زنقة كلميمة 

بوركون الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة.

في  حدد   : االجأماعي  املا   رأس 

على  موزع  درهم   122.222 مبلغ 

درهم   122 بقيمة  حصة   1222

للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء 

على الشكل الأالي :

 22 زكريا  حن�شي  عمراني  السيد 

حصة.

السيد توفيق عمر 982 حصة.

املجموع : 1222 حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 

املسير السيد عمراني حن�شي زكريا.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

التسجيل  تاريخ  من  تبأدئ  ابولى 

بالسجل الأجاري.

كافة  تسديد  تم   : الحصص 
 122.222 قدره  بما  نقدا  الحصص 

درهم أودعت في حساب الشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لالستثمار  الجهوي  باملركز  القانوني 
أغسطس   18 بأاريخ  بالدار البيضاء 

.2222
بالسجل  الشركة  تسجيل  وتم 
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الأجاري 
 ،222 سبأمبر   16 بأاريخ  البيضاء 

تحت رقم 72195 .
للخالصة والبيان

485 P

STE ARIA MELLALI
SARL

رأسمالها : 122.222 درهم
املقر االجأماعي : املنطقة املطهرة 

زنقة 12 رقم 892، القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
بالقنيطرة تم وض  القانون ابسا�شي 
لشركة ذات املسؤوليةاملحدودة ذات 

املواصفات الأالة :
 STE ARIA MELLALI  : التسمية 

.SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املنطقة املطهرة   : املقر االجأماعي 

زنقة 12 رقم 892 القنيطرة.
موضوع الشركة : أعما  أو تشييد 

مأنوع.
تجارة.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسما  
 1222 مقسمة إلى  درهم،   122.222
حصة اجأماعية من فئة 122 دراهم 
مكأتبة  بكاملها،  محررة  للواحدة، 

وموزعة على الشركاء كالأالي :
السيد املاللي عماد 252 حصة.

السيدة العاطي رحمة 252 حصة.
السيد املاللي أيوب 252 حصة.

السيدة املاللي أحالم 252 حصة.
املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد املاللي   : التسيير 
عماد.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.
الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 

باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت 
أكأو1ر  فاتح  بأاريخ   56379 رقم 

.2222

486 P

DEMMER
SARL

راسمالها : 122.222 درهم

املقر االجأماعي : زنقة 15 رقم 1636 

حي الصفاء، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

بالقنيطرة تم وض  القانون ابسا�شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات الأالية :

.DEMMER SARL : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
رقم   15 زنقة   : االجأماعي  املقر 

1636 حي الصفاء القنيطرة.

موضوع الشركة : أعما  أو تشييد 

مأنوع.

تجارة.
رأسما   حدد   : الشركة  راسما  

درهم،   122.222 مبلغ  في  الشركة 

مقسمة غلى 1222 حصة اجأماعية 

من فئة 122 دراهم للواحدة، محررة 

على  وموزعة  مكأتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالأالي :

السيدة محمد دمر 522 حصة.

 522 الحياني  يوسف  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد محمد   : التسيير 

دمر.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.
الأجاري  بالسجل   الأقييد  تم 

باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 56275 بأاريخ 29 سبأمبر 2222.

487 P

MOUHINDA SERVICES

SARL

راسمالها : 122.222 درهم

املقر االجأماعي : 59 شارع موالي 

عبد العزيز إقامة موالي عبد العزيز 

مكأب رقم 4، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

بالقنيطرة تم وض  القانون ابسا�شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات الأالية :

 MOUHINDA  : التسمية 

.SERVICES SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر االجأماعي : شارع موالي عبد 

العزيز إقامة موالي عبد العزيز مكأب 

رقم 4، القنيطرة.

موضوع الشركة : 

النقل الشخ�شي في اإلدارة.

نقل البضائ .

النقل السياحي.

حدد رأسما    : راسما  الشركة   

درهم،   122.222 مبلغ  في  الشركة 

مقسمة على 1222 حصة اجأماعية 

من فئة 122 دراهم للواحدة، محررة 

على  وموزعة  مكأتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالأالي :

 522 الخلطي  هندة  السيدة 

حصة.

السيد مراد املودن 522 حصة.

املدة : 99 سنة.

: أسند إلى السيدة هندة  التسيير 

الخلطي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 

باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 56279 بأاريخ 17 سبأمبر 2222.

488 P
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BE ZAZ TRAVELS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
تأسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
14 سبأمبر 2222،  بالقنيطرة بأاريخ 
مسؤولية  ذات  شركة  إنشاء   تم 
ذات  وحيد  بشريك  محدودة 

الخاصيات الأالية :
.BE ZAZ TRAVELS : االسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

مقاو  نقل   : املوضوع االجأماعي 
ابشخاص.

تاجر مسأورد بالجملة.
مقاو  أشغا  مخألفة أو بناء.

املدة : 99 سنة.
املقر : 23 رقم 4 شارع أنوا  عمارة 

الزهور 11 مكأب ميموزة القنيطرة.
درهم   122.222  : الرأسما  
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.
العزيز  عبد  زريو    : الحصص 

1222 حصة.
العزيز  عبد  زريو    : التسيير 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

السجل الأجاري رقم 56451.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
بالقنيطرة  االبأدائية  باملحكمة 

6 أكأو1ر 2222، تحت رقم 56451.
489 P

ADKER TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
تأسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
17 سبأمبر 2222،  بالقنيطرة بأاريخ 
مسؤولية  ذات  شركة  إنشاء   تم 
ذات  وحيد  بشريك  محدودة 

الخاصيات الأالية :
.ADKER TRANS : االسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

مقاو  نقل   : املوضوع االجأماعي 
ابشخاص.

مقاو  نقل البضائ .
مقاو  أشغا  مخألفة أو بناء.

املدة : 99 سنة.
املقر : 23 رقم 4 شارع أنوا  عمارة 

الزهور 11 مكأب ميموزة القنيطرة.
درهم   122.222  : الرأسما  
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.
 1222 عاد   كروم   : الحصص 

حصة.
كمسير   عاد   كروم   : التسيير 

للشركة ملدة غير محدودة.
السجل الأجاري رقم 56313.

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

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
بالقنيطرة  االبأدائية  باملحكمة 
رقم  تحت   ،2222 فاتح أكأو1ر  في 

.56313
490 P

STE IJ TRADIV
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 122.222 درهم

 L املقر االجأماعي : تجزئة  هبري زنقة
البقعة 5 و 6 شقة رقم 15 القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
بالقنيطرة، تم وض  القانون االسا�شي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
الخاصيات  ذات  وحيد  بشريك 

الأالية :
 STE IJ TRADIV SARL  : االسم 

.AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
صبري،  تجزئة   : االجأماعي  املقر 
 ،15 شقة رقم  و6،   5 بقعة   ،L زنقة 

القنيطرة.
موضوع الشركة : 

ابشغا  املخألفة أو البناء.
الأجارة بصفة عامة.

املدة : 99 سنة.
الأجارة بصفة عامة.

رأسما   حدد   : الشركة  رأسما  

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 

حصة اجأماعية   1222 مقسمة إلى 

درهم للواحدة محررة   122 من فئة 

على  وموزعة  مكأتبة،   بكاملها، 

الشركاء كالأالي :

 1222 الجناني  ناهد  السيدة 

حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيدة ناهد   : التسيير 

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  الجناني، 
.CD522729 رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 

باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 25 56 بأاريخ 5 أكأو1ر 2222.

491 P

STE MENUISERIE TINJDAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجأماعي : 23، شارع أنوا ، 

عمارة فلوري 11، املكأب رقم 4، 

ميموزا، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

بالقنيطرة بأاريخ 28 سبأمبر 2222، 

لشركة  ابسا�شي  القانون  وض   تم 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات املواصفات الأالية :

 STE MENUISERIE  : التسمية 

.TINJDAD SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجأماعي : 23، شارع أنوا ، 

 ،4 رقم  املكأب   ،11 فلوري  عمارة 

ميموزا، القنيطرة.

موضوع الشركة : مقاو  في نجارة 

ابملنيوم، النجارة املعدنية.

أو  ملخألفة  ابشغا   في  مقاو  

البناء.

رأسما   حدد   : الشركة  رأسما  

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 

اجأماعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   122 بقيمة 

بكاملها، مكأتبة وموزعة على الشركاء 

كالأالي :

السيد راجي ابراهيم 1222 حصة.

املدة : 99 سنة.

راجي  السيد  إلى  أسند   : التسيير 

ابراهيم.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 

باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 56463 بأاريخ 6 أكأو1ر 2222.

492 P

 ATELIER D’ARCHITECTURE

 ET D’URBANISME BARAKA

& KADIRI ASSOCIES

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجأماعي : زاوية زنقة موالي 

عبد هللا وزنقة طرفاية، القنيطرة

تغيير تسمية الشركة
العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 

 ،222 مارس   5 بأاريخ  العادي  الغير 

تقرر ما يلي :

تغيير  على  باإلجماع  املصادقة 

تسمية الشركة لأصبح كالأالي :

 ATELIER D’ARCHITECTURE

 ET D’URBANISME KADIRI

.KHALID SARL

القانون  من   2 الفصل  تغيير 

ابسا�شي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  بالقنيطرة  االبأدائية 

رقم  تحت   ،2222 29 سبأمبر 

.79372

493 P
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STE LARTSOUL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجأماعي : رقم 6، تجزئة 

الوحدة، طريق مهدية، القنيطرة

تأسيس الشركة
بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

وض   تم   ،2222 مارس   4 بأاريخ 

ذات  لشركة  ابسا�شي  القانون 

وحيد،  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات الأالية :

 STE LARTSOUL  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

تجزئة   ،6 رقم   : االجأماعي  املقر 

الوحدة، طريق مهدية، القنيطرة.

موضوع الشركة :

منعش عقاري.

أو  املخألفة  ابشغا   في  مقاو  

البناء.

عالقة  له  ما  كل  عامة  و1صفة 

بنشاط الشركة.

رأسما   حدد   : الشركة  رأسما  

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 

اجأماعية  حصة   122 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   122 بقيمة 

بكاملها، مكأتبة وموزعة على الشركاء 

كالأالي :

السيد الركو عثمان 1222 حصة.

املدة : 99 سنة.

إلى السيد الركو  أسند   : التسيير 

عثمان.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 

باملحكمة االبأدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 56439 بأاريخ 6 أكأو1ر 2222.

494 P

STE AK AUTO
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجأماعي : 14 زنقة هارون 

الرشيد إقامة اريج بلوك ب مكأب 

رقم 21، القنيطرة

حل شركة
العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 

سبأمبر   16 في  املؤرخ  االسأثنائي 

بالقنيطرة تمت املوافقة على   2222

ما يلي :

 STE AK لشركة  املسبق  الفسخ 

.AUTO

خديري  أيمن  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

بئر   : تحديد مقر الأصفية باملقر 

الرامي الغر1ية رقم 2، القنيطرة.

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية  باملحكمة  الضبط 

بالقنيطرة بأاريخ 29 سبأمبر 2222، 

رقم 79376.

495 P

اطالنتيك كودز أند وورك
ش ذ م م ذات الشريك الوحيد

االنحال  املسبق
املؤرخ  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

لشركة   2219 نوفمبر   25 بأاريخ 

اطالنتيك كودز اند وورك ش ذ م م ذات 

الشريك الوحيد، رأسمالها 122.222 

ب  االجأماعي  مقرها  والكائن  درهم 

46 شارع الزرقطوني الطابق الثاني، 

تقرر  البيضاء،  الدار   ،6  الشقة 

ما يلي:

لشركة  املسبق  االنحال  

اطالنتيك كودز أند وورك ش ذ م م 

ذات الشريك الوحيد.

الحسني  محمد  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

 ،46 ب  الأصفية  مقر  تحديد 

الثاني،  الطابق  الزرقطوني،  شارع 

الشقة 6، الدار البيضاء.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
 ،2219 ديسمبر   17 يوم  البيضاء 

تحت رقم 723736.
بمثابة مقأطف و1يان

املصفي

496 P

فيديو لوجي بالت فورم
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
أغسطس   25 بأاريخ  البيضاء  الدار 
ذات  شركة  تأسيس  تم   ،2222
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد باملميزات الأالية :
تسمية : فيديو لوجي بالت فورم، 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد.
الغرض : وكالة اإلعالنات.

شارع   46  : االجأماعي  املقر 
شقة  الثاني،  الطابق  الزرقطوني، 

رقم 6، الدار البيضاء.
سنة   99 في  املدة  حددت   : املدة 
ابأداء من الأاسيس النهائي للشركة.

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

درهم للواحدة مقسمة كالأالي :
السيد علي لعرو�شي 1222 حصة 

اجأماعية.
املجموع : 1222 حصة اجأماعية.
السنة االجأماعية : تبأدئ السنة 
يناير من كل  في أو   املالية للشركة 
نهاية ديسمبر من نفس  عام وتنأهي 

العام.
التسيير : عين السيد علي لعرو�شي 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
بكأابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء بأاريخ 3 سبأمبر 222، تحت 

رقم 762  7.
بالسجل  الشركة  تقييد  وتم 

الأجاري تحت رقم 72913 .
بمثابة مقأطف و1يان

497 P

MAISON DE POMPAGE 
ET D’EQUIPEMENT

SARL AU

االنحال  املسبق
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

 2222 سبأمبر   12 بأاريخ  املؤرخ 

اديكيبمو بومباج  دو  ميزو   لشركة 

الوحيد،  الشريك  ذات  م  ذ   ش   
درهم والكائن   2.522.222 راسمالها 

مقرها االجأماعي ب 73، شارع موالي 

السب ،  عين   ،22 محل  سليمان، 

الدار البيضاء، تقرر ما يلي :

ميزو  لشركة  املسبق  االنحال  

دو بومباج اديكيبمو ش ذ م م ذات 

الشريك الوحيد.

عاشر  بن  محمد  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

تحديد مقر الأصفية ب 73 شارع 

عين   ،22 محل  سليمان،  موالي 

السب ، الدار البيضاء.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

 ،2222 أغسطس   17 يوم  البيضاء 

تحت رقم 3 32 7.
بمثابة مقأطف و1يان

498 P

BB BEEF 175 KG
تأسيس شركة

بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تقرر  بسال   ،2222 سبأمبر   14

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

بالخصائص الأالية :

»بب بيف   : التسمية االجأماعية 

175 كغ».

املقر االجأماعي : مجموعة الضحى 
 ،6 رقم  رقم 22  الخير إقامة رقم 22 

حساين - سال الجديدة.

الهدف : )جزار) تاجر بالأفصيل.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

من  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 

31 من ديسمبر  فاتح يناير وتنأهي في 

من كل سنة.
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في  حدد   : االجأماعي  الراسما  

 1222 على  مقسم  درهم   122.222

حصة بقيمة 122 درهم.

وهي مقسمة كالأالي :

في  حدد  بنفارس  أمين  السيد 

 122 على  مقسم  درهم   12.222

حصة بقيمة 122 درهم للواحد.

في  حدد  حادمي  حمزة  السيد 

  52 على  مقسم  درهم    5.222

حصة بقيمة 122 درهم للواحد.

في  حدد  شبيب  توفيق  السيد 

  52 على  مقسم  درهم    5.222

حصة بقيمة 122 درهم للواحد.

من  مسيرة  الشركة   : التسيير 

طرف السيد أمين بنفارس املدة غير 

محدودة.
 : الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

.32251

499 P

BENSALAH FIDUCIAIRE

DE GESTION & DE CONSEILS

 ANGLE RUE ZELLAKA&SIDI MED BEN

ABDELLAH 2EME ETAGE N°5 OUJDA

TEL & FAX : 236723325/236685228

نور الفيوم
ش م م

رأس املا  : 122.222 درهم

الناضور شارع النصر إقامة النصر 

الياس 1 لعرو�شي

تحويل املقر االجأماعي
العام  الجم   انعقاد  إثر  على 

االسأثنائي يوم 11 يونيو 2219، قرر 

ش م م  »نور الفيوم»  شركة  شركاء 

نور  لشركة  االجأماعي  املقر  تحويل 

من الناضور شارع  الفيوم ش م م، 

إلى  لعرا�شي   1 إلياس  إقامة  النصر 

وجدة شارع عال  الفا�شي قطعة ب 
12 عمارة 64 رقم 3.

اإليداع القانوني : تم اإليداع لدى 

الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 

بوجدة يوم 17 سبأمبر 2222، تحت 
رقم 3112.

500 P

KGMP IMMOBILIER
شركة محدودة املسؤولية

راسمالها : 122.222 درهم

املقر االجأماعي : الدار البيضاء 235 

شارع يعقوب املنصور تجزئة االنفا  

درج ب 4 الطابق ابو  حي الراحة 

الحي الحسني

بمقأ�شى عقد توثيقي محرر من 

موثق  اوتغاني  كما   ابسأاذ  طرف 

سبأمبر   29 بأاريخ  البيضاء  بالدار 

محدودة  شركة  تأسيس  تم   ،2222

الخصائص  تحمل  والتي  املسؤولية 

الأالية :

.KGMP IMMOBILIER : التسمية

الهدف : االنعاش العقاري.

الدار   235  : االجأماعي  املقر 

املنصور  يعقوب  شارع  البيضاء 

تجزئة االنفا  درج ب4 الطابق ابو  

حي الراحة الحي الحسني.

 122.222  : االجأماعي  الرأسما  

درهم.

وملدة  الشركة  تسير   : التسيير 

غير محدودة من طرف السيد فؤاد 

خطات والسيد مصطفى غالب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

8 أكأو1ر 2222، تحت رقم 748934.
للنسخة واالشارة

501 P

TWO WAY MARKET
شركة محدودة املسؤولية

راسمالها : 122.222 درهم

املقر االجأماعي : مأجر تجزئة االفق 

22 بقعة رقم  2 سيدي رحا  

الشاطئ

بمقأ�شى عقد توثيقي محرر من 

موثق  اوتغاني  كما   ابسأاذ  طرف 

ماي  و26   22 بأاريخ  بالدار البيضاء 

محدودة  شركة  تأسيس  تم   ،2222

الخصائص  تحمل  والتي  املسؤولية 

الأالية :

.TWO WAY MARKET : التسمية

الهدف : بي  وشراء املواد الغذائية.
تجزئة  مأجر   : االجأماعي  املقر 
االفق 22 بقعة رقم  2 سيدي رحا  

الشاطئ.
 122.222  : االجأماعي  الرأسما  

درهم.
وملدة  الشركة  تسير   : التسيير 
غير محدودة من طرف السيد البرتو 
التسجيل  لبطاقة  الحاملة  سعادة 

.BE37684F عدد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   25 بأاريخ  ببرشيد  االبأدائية 

2222 تحت رقم 379.
للنسخة واالشارة

502 P

 NEW WAY MARKET
شركة محدودة املسؤولية
راسمالها : 122.222 درهم

املقر االجأماعي : الدار البيضاء 17 
زنقة ركراكة الطابق السفلي درب 

لو1يال بوركون
بمقأ�شى عقد توثيقي محرر من 
موثق  اوتغاني  كما   ابسأاذ  طرف 
ماي  و26   21 بأاريخ  بالدار البيضاء 
محدودة  شركة  تأسيس  تم   ،2222
الخصائص  تحمل  والتي  املسؤولية 

الأالية :
.NEW WAY MARKET : التسمية
الهدف : بي  وشراء املواد الغذائية.
البيضاء  الدار   : االجأماعي  املقر 
السفلي  الطابق  ركراكة  زنقة   ،17

درب لو1يال، بوركون.
 122.222  : االجأماعي  الرأسما  

درهم.
وملدة  الشركة  تسير   : التسيير 
غير محدودة من طرف السيد البرتو 
التسجيل  لبطاقة  الحاملة  سعادة 

.BE37684F عدد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

25 يونيو 2222 تحت رقم 737138.
للنسخة واالشارة

503 P

M L K AMENAGEMENT
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجأماعي : رقم 912 الطابق 

الثاني حي املنزه ح ي م، الر1اط

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بموجب 

 M L K AMENAGEMENT شركة 

شركة محدودة املسؤولية بأاريخ 25 

سبأمبر 2222، ذات امليزات الأالية :

مقاو  في ابشغا  العامة والبناء.

أشغا  التهيئة.
من  مكون  الشركة  رأسما  

 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222

للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 

مقسمة على الشكل الأالي :

 1222 القريعي  محمد  السيد 

حصة.

الشركة مسيرة من طرف السيد 

عصام  والسيد  القريعي  محمد 

الطوب.

سنة   99 مدة الشركة محددة في 

ابأداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

الأجاري.

باملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 

أكأو1ر   8 بأاريخ  بالر1اط  الأجارية 

2222، تحت رقم 146547.

504 P

SIAM THAI
تاسيس ش ذ م م ذات الشريك 

الوحيد
بمقأ�شى عقد عرفي حرر بالر1اط 

تحرير  تم   ،2222 سبأمبر   28 في 

القوانين ابساسية   ش ذ م م ذات 

الشريك الوحيد مميزاتها كالأالي :

التسمية : SIAM THAI ش ذ م م 

ذات الشريك الوحيد.

الهدف : للشركة ابهداف الأالية :

الأدليك الطبي والريا�شي.

)تصفيف  تجميل  صالون 

والجسم  بالوجه  العناية  الشعر، 

وابظافر.....).
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يأعلق  ما  وكل  حمام  اسأغال  
بعناية الجسم والراحة النفسية.

االسأحواذ املباشر أو غير املباشر 
عمل  أو  شركة  أي  في  حصة  على 

تجاري ذي غرض مشابه أو مرتبط.
وعموما جمي  العمليات الأجارية، 
الصناعية، املالية، املنقولة والثابأة، 
املأعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 
بأحد ابهداف املذكورة أعاله والتي 

من شأنها تسهيل تنمية الشركة.
زنقة  أكدا ،  الر1اط،   : املقر 

تانسيفت، عمارة 69، شقة 4.
رأس املا  : 12.222 درهم مقسمة 
درهم   122 122 حصة من فئة  على 
اآلنسة  طرف  من  مسددة  للواحدة 

خامكراسا ثتيفان.
تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 
محدودة من طرف اآلنسة خامكراسا 

ثتيفان.
السنة املالية : تبأدئ في فاتح يناير 

وتنأهي في 31 ديسمبر.
يوم  من  تبأدئ  سنة   99  : املدة 

تقييد الشركة بالسجل الأجاري.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
الأجارية بالر1اط تحت رقم  8 127 

بأاريخ 8 أكأو1ر 2222.
تقييد  تم   : الأجاري  السجل 
السجل  مصلحة  لدى  الشركة 
الأجاري باملحكمة الأجارية بالر1اط 
أكأو1ر   8 بأاريخ   146535 تحت رقم 

.2222
من أجل االسأخالص والبيان

505 P

GROUPE SCOLAIRE
IBN MAJID PRIVE
س ت تمارة : 126859
تغيير الهدف االجأماعي

بمقأ�شى عقد عرفي حرر بأمارة 
قرر الجم    ،2222 أغسطس   18 في 
 GROUPE لشركة  االسأثنائي  العام 
 SCOLAIRE IBN MAJID PRIVE
ش ذ م م رأسمالها 122.222 درهم، 
عين  النويفات،  دوار  بأمارة  مقرها 
الأوزي   مركز   6992 ب  ص   عأيق، 

ما يلي :

للشركة  االجأماعي  الهدف  تغيير 
ليصبح :

التربية  مؤسسات  اسأغال  
والأعليم :

الأعليم ابولي، الأعليم االبأدائي، 
الأعليم  اإلعدادي،  الثانوي  الأعليم 

الثانوي الأأهيلي.
من   2 املادة  تعديل  تم  و1ذلك 

القانون ابسا�شي للشركة.
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأمارة  االبأدائية  باملحكمة  الضبط 
بأاريخ 21 سبأمبر 2222، تحت رقم 

.39279
من أجل االسأخالص والبيان

506 P

YA BATIM
س ت الر1اط 62225
تناز  عن حصص
اضافة مسير جديد

بمقأ�شى عقد عرفي حرر بأمارة 
الجم   قرر   ،2222 سبأمبر   15 في 
 YA BATIM العام االسأثنائي لشركة
ش ذ م م رأسمالها 122.222 درهم، 
9 يوليو  84 تجزئة  مقرها بأمارة رقم 

الصخيرات، ما يلي :
قبو  تناز  االنسة فاطمة بورعم 
بالشركة  تملكها  حصة   122 عن 

لفائدة السيد خالد الناجم.
قبو  تناز  السيد محمد بورعم 
بالشركة  يملكها  حصة    22 عن 

لفائدة السيد خالد الناجم.
قبو  تناز  السيدة نجمة افوعار 
بالشركة  تملكها  حصة   122 عن 

لفائدة السيد لحسن بورعم.
الناجم  خالد  السيد  إضافة 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
 7  ،6  ،1 و1ذلك تم تعديل املواد 

و14 من القانون ابسا�شي للشركة.
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالر1اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
بأاريخ فاتح أكأو1ر 2222، تحت رقم 

.127281
من أجل االسأخالص والبيان

507 P

ECO BIOLOGY SOLUTIONS
تأسيس ش ذ م م ذات الرشيك الوحيد

بمقأ�شى عقد عرفي حرر بأمارة 
تحرير  تم   ،2222 أغسطس   25 في 
القوانين ابساسية لش ذ م م ذات 

الشريك الوحيد مميزاتها كالأالي :
 ECO BIOLOGY  : التسمية 
SOLUTIONS ش.م.م. ذات الشريك 

الوحيد.
الهدف : للشركة ابهداف الأالية :

الكواشف  وتسويق  اسأيراد 
واملواد االستهالكية ومواد ومنأجات 
ابسنان  طب  ومنأجات  املخأبرات 
الطبية  وشبه  الطبية  واملنأجات 

واملواد االستهالكية.
البي  املباشر وتوزي  املسأحضرات 

الصيدالنية والأجميلية.
وعموما جمي  العمليات الأجارية، 
الصناعية، املالية، املنقولة والثابأة، 
املأعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 
بأحد ابهداف املذكورة أعاله والتي 

من شأنها تسهيل تنمية الشركة.
املقر : تمارة، إقامة ابسرة، عمارة 
الشقة رقم  2، شارع طارق   ،3 رقم 

بن زياد.
درهم   122.222  : املا   راس 
فئة  من  حصة   1222 على  مقسمة 
122 درهم للواحدة مسددة من طرف 

السيدة الأازي الشرقي خديجة.
تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 
الأازي  السيدة  طرف  من  محدودة 

الشرقي خديجة.
السنة املالية : تبأدئ في فاتح يناير 

وتنأهي في 31 ديسمبر.
فاتح  في  تبأدئ  سنة   99  : املدة 

يناير وتنأهي في 31 ديسمبر.
يوم  من  تبأدئ  سنة   99  : املدة 

تقييد الشركة بالسجل الأجاري.
تقييد  تم   : الأجاري  السجل 
السجل  مصلحة  لدى  بالشركة 
بأمارة  االبأدائية  باملحكمة  الأجري 
تحت رقم 132757 بأاريخ 22 سبأمبر 

.2222
من أجل االسأخالص والبيان

508 P

IRSA AUTOMOBILE
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تمت   ،2222 مارس   9 يوم  بالر1اط 
لشركة  الأأسي�شي  القانون  صياغة 
لها الخصائص  محدودة املسؤولية، 

الأالية :
.IRSA AUTOMOBILE : التسمية

الهدف : ميكانيكي إصالح.
ازكزا  زنقة   6  : االجأماعي  املقر 

شقة 9 أكدا ، الر1اط.
من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
الرأسما  : حدد رأسما  الشركة 

في مبلغ 12.222 درهم.
اإلدارة : عهد تسيير الشركة للسيد 

أيوب صابر.
مارس إلى   12 من   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبر.
وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
الشركة بالسجل الأجاري للمحكمة 
12سبأمبر  بأاريخ  بالر1اط  الأجارية 

2222 تحت رقم 145717.
509 P

STE OUTIFLEX
SARL

 SIEGE SOCIAL : CASABLANCA
 53 RUE AUQUSTIN SOURZAC

ROCHES
AU CAPITAL DE 512.222 DHS

بأاريخ  توثيقي  عقد  بمقأ�شى 
البيضاء  بالدار   2222 سبأمبر   21
فوتت عن طريق عقد الهبة السيدة 
سناء اجبابدي لفائدة السيد بلقاس 
من حصصها  حصة   512 اجبابدي 
في الشركة ذات املسؤولية املحدودة 
املسجلة   ،OUTIFLEX SARL
البيضاء  بالدار  الأجاري  بالسجل 

تحت رقم 79521.
بأاريخ  توثيقي  عقد  و1مقأ�شى 
البيضاء  بالدار   2222 سبأمبر   21
قررا السيدة سناء اجبابدي والسيد 
من  الشركة  ما   رأس  رف   بلقاس 
في   1.512.222 إلى  درهم   512.222
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 
OUTIFLEX SARL املسجلة بالسجل 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  الأجاري 

.79521
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بناء على ما سبق و1مقأ�شى عقد 

 2222 سبأمبر   21 بأاريخ  توثيقي 

بالدار البيضاء تم القرار على ما يلي :
من  الشركة  ما   رأس  رف  

بادماج   1.512.222 إلى   512.222

 par incorporation des احأياطي 

.réserves

حصص  استبدا   تم  و1ذلك 

 2262 من  اجبابدي  سناء  السيدة 

السيد  وحصص  حصة   62 2 إلى 

بلقاس اجبابدي من 3262 إلى 9262 

 OUTIFLEX SARL حصة في الشركة 

املمثلة  املحدودة،  املسؤولية  ذات 

اجبابدي  بلقاس  السيد  طرف  من 

بصفتهما  اجبابدي  سناء  والسيدة 

شريكان ومسيران الوحيدين للشركة 

املذكورة سابقا.

تحيين النظام ابسا�شي للشركة.
 : الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

.748957

510 P

STE DELTA ENTREPRISE
SARL

 SIEGE SOCIAL : CASABLANCA

AMAL 3 RUE 22 N°13 SB

AU CAPITAL DE 122.222 DHS

بأاريخ  توثيقي  عقد  بمقأ�شى 

 2222 سبنكبر  و21  18 أغسطس 

بالدار البيضاء فوت السيد عز الدين 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  الغر1اوي 

لفائدة   BE33222 رقم  الوطنية 

 %34 البودادي،  ياسين  السيد 

املسؤولية  ذات  الشركة  اسم  من 

 DELTA ENTREPRISE املحدودة 
الأجاري  بالسجل  املسجلة   SARL

بالدار البيضاء تحت رقم 266659.

استبدا   تم  سبق  ما  على  بناء 

 DELTA ENTRPRISE الشركة 

املسؤولية  ذات   ،SARL AU

شركة  إلى  واحد  بشريك  املحدودة 

 DELTA املحدودة،  املسؤولية  ذات 

.ENTREPRISE SARL

املمثلة من طرف السيد عز الدين 

واملسير  الشريك  بصفأه  الغر1اوي 

الوحيد للشركة املذكورة سابقا.
الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

.748677

511 P

STE ZAROILI COMPTA CONSULTING

TRAVAUX DE COMPTABILITE

 RAYHAN 12 ANGLE RUE DE FES ET RUE

IBNOU EL KHATIB

الهاتف : 2535282535

TINAKRI CAR
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها االجأماعي : 522.222 

درهم

املقر االجأماعي : إقامة املنظر 

الجميل تاهلة تازة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

وض   تم   2222 سبأمبر   17 بأاريخ 

محدودة  لشركة  ابسا�شي  القانون 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

الخصائص الأالية :

 STE TINAKRI CAR  : التسمية 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد.
بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.
رأسما   حدد   : الشركة  رأسما  

موزعة  درهم   522.222 في  الشركة 

إلى 5222 حصة اجأماعية من قيمة 

122 درهم للفرد.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابأداء من تاريخ تأسيسها.

عزالن  الفرنو�شي  عن   : التسيير 

كل  تخويلها  م   للشركة  مسيرة 

الصالحيات للأصرف باسم الشركة.

املنظر  اقامة   : االجأماعي  املقر 

الجميل تاهلة تازة.

تم لدى كأابة   : اإليداع القانوني 

بأازة  االبأدائية  للمحكمة  الضبط 

يوم 5 أكأو1ر 2222، تحت رقم 448.

512 P

HABILLEMENT-NET
بأاريخ  العرفي  العقد  بمقأ�شى 
الشريك  قررا   ،2222 28 سبأمبر 

الوحيد للشركة ما يلي :
تحويل املقر االجأماعي : تم تحويل 
زنقة   68 املقر االجأماعي للشركة إلى 
لبنان شقة رقم 15 املحيط، الر1اط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   8 بأاريخ  بالر1اط  الأجارية 

2222، تحت رقم 4418.
513 P

STE BAHI 
DE CONSTRUCTION

SARL AU
املؤرخ  العام  الجم   بمقأ�شى 
قرر شركاء   ،2222 يناير   27 بأاريخ 

شركة :
STE BAHI DE CONSTRUCTION 
SARL AU. رقم تحت   املسجلة 
بالر1اط الأجارية  باملحكمة   69731 
: الأعديالت الأالية

 3 : من خيام  تحويل مقر الشركة 
رقم 96 تمارة إلى إقامة الريف 3 بلوك 

3 عمارة 19، تمارة.
بمقأ�شى   : رف  رأس ما  الشركة 
الجم  العام قرر شركاء الشركة رف  
رأس ما  الشركة من 222.222 درهم 
إلى 1.222.222 درهم مقسم كما يلي :
سليماني  الهواري  العالي  عبد 

1.222.222 درهم.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالر1اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
بأاريخ فاتح أكأو1ر 2222، تحت رقم 

.127262
514 P

 CAFE-BOULANGERIE
SOUNDOUS

SARL
املؤرخ  العام  الجم   بمقأ�شى 
قرر شركاء   ،2222 يوليو   16 بأاريخ 
 CAFE BOULANGERIE شركة 

.SOUNDS SARL

 86419 رقم  تحت  املسجلة 

بالر1اط  الأجارية  باملحكمة 

الأعديالت الأالية :

العام  الجم   قرر   : جديد  مسير 

الدين  نصر  السيد  تعيين  للشركة 

بلكبير مسير وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.

بمقأ�شى   : تقليصنشاط الشركة 

الشركة  شركاء  قرر  العام  الجم  

بنشاط  واالكأفاء  النشاط  تقليص 

املقهى فقط.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالر1اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

بأاريخ فاتح أكأو1ر 2222، تحت رقم 

.127259

515 P

IVOIRE HOLDING
SARL

العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 

 2211 نوفمبر  لفاتح  االسأثنائي 

 2219 ديسمبر   13 بأاريخ  واملسجل 

بأاريخ  املسجل  املحين  والقانون 

2 يناير 2222، قد تقرر ما يلي :

من  القديم  الشركة  مقر  تخويل 

الدار البيضاء إلى مدينة الر1اط بزاوية 

بنحماد  والقا�شي  سرايري  القا�شي 

وقد  الر1اط  السوي�شي  البينيد  حي 

الأجارية  باملحكمة  امللف  وض   تم 

السجل   ،3826 رقم  تحت  بالر1اط 

الضريبة   1 6275 رقم  الأجاري 

املهنية رقم 259237225.

516 P

MONISAFT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس ما  الشركة : 122.222 درهم

اقامة رقم 49 شقة رقم 13 شارع 

ابطلس أكدا ، الر1اط

الجم   محضر  بمقأ�شى 

شركة  لشركاء  االسأثنائي  العام 

شركة ذات املسؤولية   MONISAFT

يوليو   22 بأاريخ  املنعقدة  املحدودة 

2222، تم االتفاق على ما يلي :
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رقم  من  االجأماعي  املقر  تحويل 
أغسطس   22 مجم    C4 إقامة   22

تابريكت، سال.
 13 شقة رقم   49 إلى إقامة رقم 

شارع ابطلس أكدا ، الر1اط.
إعادة صياغة القانون ابسا�شي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 ،2222 أكأو1ر   5 االبأدائية بسال في 

تحت رقم 35161.
بمثابة مقأطف و1يان

517 P

 LES GRANDS MOULINS DU
TENSIFT

S.A
رأس مالها اإلجأماعي : 83.222.222 

درهم
املقر اإلجأماعي : 359 الحي 

الصناعي، سيدي غانم، مراكش
RC 1 521

رف  رأس املا 
العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 
 2219 ديسمبر   25 بأاريخ  املنعقد 
واملسجل بأاريخ 16 يناير 2222 تقرر 

ما يلي :
من  الشركة  رأسما   في  الزيادة 
55.222.222 إلى 83.222.222 درهم 
وذلك بخلق 282222 حصة جديدة 

من فئة 122 درهم .
 6 وتبعا لذلك تم تعديل الفصل 

من القانون ابسا�شي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بمراكش  الأجارية 

.112292
ملخص من أجل النشر

518 P

LADIS
S.A

رأس مالها اإلجأماعي : 
225.222.222 درهم

املقر اإلجأماعي : 17-37 الحي 
الصناعي، اوالد صالح ، بوسكورة 

الدارالبيضاء
RC : 9 325
رف  رأس املا 

العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 
 2219 ديسمبر   23 بأاريخ  املنعقد 
واملسجل بأاريخ 27 يناير 2222 تقرر 

ما يلي :

من  الشركة  رأسما   في  الزيادة 

 225.222.222 إلى   152.222.222

حصة   752.222 درهم وذلك بخلق 

جديدة من فئة 122 درهم .

وتبعا لذلك تم تعديل الفصو  6 

و7  من القانون ابسا�شي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  بالدارالبيضاء  الأجارية 

فبراير 2222 تحت عدد 731773.
ملخص من أجل النشر

519 P

FINALOG
S.A

رأسمالها اإلجأماعي : 22.692.222 

درهم

املقر اإلجأماعي : سيت ميطا، 

الصخور السوداء، الدارالبيضاء

RC : 2 2227
تعديل الغرض الأجاري

العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 

 2222 يوليو   14 بأاريخ  املنعقد 

تم   2222 يوليو   16 واملسجل بأاريخ 

تعديل الغرض الأجاري ليأضمن :

والشراء  عام  بشكل  املأاجرة 

والبي  واالسأيراد والأصدير والأمثيل 

أجنبي  منأج  بي  أشكالها  بجمكي  

مغربي  منأج  وأي  منشأه  كان  مهما 

الغذائية  املواد  وخاصة  الخارج  في 

البقوليات وأي منأج من  والحبوب، 

بما   أصل نباتي أو حيواني أو معدني، 

في ذلك تخزينها.

اإلتصا  عمليات   جمي  

أوالأمثيل الأجاري  الوسيط  أو    

سلعة أو  منأج  بي  السمسرة  أو    

 أو سلعة أي كانت طبيعتها أو منشأها 

أو وجهتها.

 2 الفصل  تعديل  تم  لذلك  تبعا 

من القانون ابسا�شي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  بالدارالبيضاء   الأجارية 

22 يوليو 2222 تحت عدد 2722 7.
ملخص من أجل النشر

520 P

MAYMOUNA FOOD
S.A

رأس مالها اإلجأماعي : 57222.222 

درهم

املقر اإلجأماعي : شارع الشفشاوني 

حي عكاشة، عين السب   

الدارالبيضاء

RC : 218129
رف  رأس املا 

العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 

 2219 ديسمبر   23 بأاريخ  املنعقد 
واملسجل بأاريخ 29 يناير 2222 تقرر 

ما يلي :

من  الشركة  رأسما   في  الزيادة 

37.222.222 إلى 57.222.222 درهم 

وذلك بخلق 222.222 حصة جديدة 

من فئة 122 درهم .

 6 وتبعا لذلك تم تعديل الفصل 

من القانون ابسا�شي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ بالدارالبيضاء   الأجارية 

 18 فبراير 2222 تحت عدد 731327.
ملخص من أجل النشر

521 P

 LES GRANDS MOULINS
D’ESSAOUIRA

S.A
رأس مالها اإلجأماعي : 22.222.222 

درهم

املقر اإلجأماعي : الحي الصناعي 

الصويرة  

RC : 27
رف  رأس املا 

العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 

 2219 ديسمبر   25 بأاريخ  املنعقد 
تقرر   2222 يناير   7 واملسجل بأاريخ 

ما يلي :

من  الشركة  رأسما   في  الزيادة 

22.222.222 إلى 25.222.222 درهم 

وذلك بخلق 5222 حصة جديدة من 

فئة 122 درهم .

 6 وتبعا لذلك تم تعديل الفصل 

من القانون ابسا�شي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 بأاريخ  بالصويرة  الأجارية 

2222 تحت عدد 29.
ملخص من أجل النشر

522 P

 LES GRANDS MOULINS
D’ESSAOUIRA

S.A
رأس مالها اإلجأماعي : 28.222.222 

درهم
املقر اإلجأماعي : الحي الصناعي 

الصويرة  
RC : 27

رف  رأس املا 
العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 
 2222 يونيو   18 بأاريخ  املنعقد 
9 يوليو 2222 تقرر  واملسجل بأاريخ 

ما يلي :
من  الشركة  رأسما   في  الزيادة 
25.222.222 إلى 28.222.222 درهم 
وذلك بخلق 3222 حصة جديدة من 

فئة 1222 درهم .
 6 وتبعا لذلك تم تعديل الفصل 

من القانون ابسا�شي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   12 الأجارية بالصويرة بأاريخ 

2222 تحت عدد 2 1.
ملخص من أجل النشر

523 P

CERELIS
SARL

رأس مالها اإلجأماعي : 222.222. 5 
درهم

املقر اإلجأماعي : 8، شارع علي عبد 
الرزاق، الدارالبيضاء  

RC : 2 2 85
تغيير تاريخ إغالق السنة املالية

العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 
 2219 نوفمبر   22 بأاريخ  املنعقد 
 2219 نوفمبر   22 بأاريخ  واملسجل 
تم تغيير تاريخ إغالق السنة املالية، 
لأصبح من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر. 
تبعا لذلك تم تعديل الفصل 23 من 

القانون ابسا�شي للشركة.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  بالدارالبيضاء  الأجارية 

نوفمبر 2222 تحت عدد 721669.
ملخص من أجل النشر

524 P

 LES GRANDES

SEMOULERIES DE SAFI

S.A

رأس مالها اإلجأماعي : 52.222.222 

درهم

املقر اإلجأماعي : طريق الجرف 

اليودي، الحي الصناعي، آسفي  

RC : 1151

اإلدارة  مجلس  محضر  بمقأ�شى 

 2219 يونيو   26 بأاريخ  املنعقد 

واملسجل بأاريخ 29 يونيو 2222 .

تمت اسأقالة السيد رفيق أوحاج 

من منصبه كمدير عام.

وتم تعيين السيد املصطفى جما  

الدين رئيس ومدير عام الشركة. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بآسفي بأاريخ 6 يوليو 2222 

تحت عدد 733.
ملخص من أجل النشر

525 P

FINASEED

SARL

رأس مالها اإلجأماعي : 222.222. 3 

درهم

املقر اإلجأماعي : كلم 11، 522 طريق 

الر1اط، عين السب ، الدارالبيضاء

RC : 1752 7

تغيير مسير الشركة

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

واملسجل   2222 فبراير   28 بأاريخ 

بأاريخ 6 مارس 2222.

املصطفى  السيد  اسأقالة  تمت 
مسير  منصب   من  الدين  جما  

للشركة.
بنديدي  السيد سعد  تعيين  وتم 

كمسير الشركة، نيابة عن الشركة. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   12 بأاريخ  بالبيضاء  الأجارية 

2222 تحت عدد 739266.
ملخص من أجل النشر

526 P

 LES GRANDES
SEMOULERIES DE SAFI

S.A
رأس مالها اإلجأماعي : 72.222.222 

درهم
املقر اإلجأماعي : طريق الجرف 
اليودي، الحي الصناعي، آسفي  

RC : 1151
رف  رأس املا 

العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 
 2222 يونيو   18 بأاريخ  املنعقد 
واملسجل بأاريخ 16 يوليو 2222 تقرر 

ما يلي :
من  الشركة  رأسما   في  الزيادة 
52.222.222 إلى 72.222.222 درهم 
وذلك بخلق 222.222 حصة جديدة 

من فئة 122 درهم .
وتبعا لذلك تم تعديل الفصو  6  

من القانون ابسا�شي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   23 بأاريخ  بآسفي  الأجارية 

2222 تحت عدد 932.
ملخص من أجل النشر

527 P

STRONG IMMOBILIER
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها : 122.222.22 درهم

مقرها اإلجأماعي : إقامة 32 شقة 8 
شارع موالي أحمد الوكيلي حسان 

الر1اط
تأسيس شركة

بأاريخ  العرفي  العقد  بمقأ�شى 
تم وض  قوانين   2222 فاتح أكأو1ر 

الشركة ذات املميزات الأالية :

 STRONG  : التسمية 

.IMMOBILIER SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الغرض اإلجأماعي بإيجاز :

اإلنعاش العقاري.

أشغا  البناء وأشغا  مخألفة.

الأجارة العامة.

املدة : حددت في 99 سنة.

شقة   32 املقر اإلجأماعي : إقامة 

8 شارع موالي أحمد الوكيلي حسان 

الر1اط.

مبلغ  في  حدد   : الرأسما  

إلى  مقسمة  درهم   122.222.22

 122 حصة قيمة كل واحدة   1222

درهم مكأتبة على الشكل الأالي :

السيد محمد حدادي 522 حصة 

للحصة  درهم   122 فئة  طرف  من 

الواحدة 52222 درهم.

 522 الحسين  اليعقوبي  السيد 

درهم   122 فئة  طرف  من  حصة 

للحصة الواحدة 52222 درهم.

تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 

والسيد  حدادي  محمد  السيد 

اليعقوبي الحسين.

تم لدى كأابة   : اإليداع القانوني 

بالر1اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2222 أكأو1ر   8 بأاريخ 

.146537

528 P

ديوان ابسأاذ يونس إدري�شي جزولي

موثق بالدارالبيضاء

الهاتف : 2522.29.92.92

الفاكس : 2522.29.93.93

MARBIA CAR شركة
ش.م.م

تفويت حصص إجأماعية
الأوزي  الجديد للرأسما  اإلجأماعي 

وتعديل الفصل 7 من القانون 
ابسا�شي

إسأقالة من تسيير الشركة وتعيين 
مسير وحيد للشركة

إسناده الأوقي  اإلجأماعي
 تغيير الشكل القانوني للشركة 

من شركة ذات مسؤولية محدودة 
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد 
صياغة جديدة للقانون  ابسا�شي

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقأ�شى 

ابسأاذ يونس إدري�شي جزولي موثق 

سبأمبر   29 بأاريخ  بالدارالبيضاء 

2222، فوت السيد اسماعيل امراحي 

إجأماعية،  حصة   (25( مجموع 

لفائدة السيد طارق بالخوضة، والتي 

كان يملكها في رأسما  الشركة ذات 

 MARBIA املسؤولية املحدودة املساة

اإلجأماعي  رأسمالها  ش.م.م،   CAR

12.222.22 درهم، مقرها اإلجأماعي 

ابن  شارع عقبة   53 بالدارالبيضاء، 

الحي املحمدي،  الطابق االو ،  ناف ، 

وشروط  مقأضيات  وفق  وذلك 

العقود.

بمقأ�شى املحضر الأوثيقي للجم  

الشركة  لشركاء  العادي  الغير  العام 

ش.م.م،   MARBIA CAR املسماة 

أنجز بديوان ابسأاذ يونس إدري�شي 

بأاريخ  موثق بالدارالبيضاء،  جزولي، 

وصادق  قرر   ،2222 سبأمبر   29

الجم  العام على ما يلي :

إجأماعية  حصة   25 تفويت 

امراحي  اسماعيل  السيد  طرف  من 

لفائدة السيد طارق بالخوضة.

للرأسما   الجديد  الأوزي  

من   7 البند  وتعديل  اإلجأماعي 

القانون ابسا�شي.

إسأقالة السيد اسماعيل امراحي 

السيد  وتعيين  الشركة  تسيير  من 

وحيد  كمسير  بالخوضة  طارق 

إسناده  محدودة،  غير  ملدة  للشركة 

الأوقي  اإلجأماعي .

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
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صياغة جديدة للقانون  ابسا�شي.

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقأ�شى 

ابسأاذ يونس إدري�شي جزولي موثق 

سبأمبر   29 بأاريخ  بالدارالبيضاء 

الحصص  لأفويت  وتبعا   ،2222

العام  الجم   وملحضر  اإلجأماعية 

صياغة  تمت  أعاله،  إليهما  املشار 

وتحيين القانون االسا�شي للشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

الأجاري  بالسجل  للدارالبيضاء 

 8 بأاريخ   ،152659 رقم  للشركة 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748947.

بالأعديل  الأصريح  إيداع  تم 

املحكمة  لدى  الضبط  بكأابة 

 8 بأاريخ   ، بالدارالبيضاء  الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 23162.
مقأطف و1يان

د. يونس إدري�شي جزولي

529 P

CABINET IFSS CONSULTING

ILY SOLUTIONS

SARL

إعالن تعديالت بالشركة
ILY SOLUTIONS : اسم الشركة

SARL

رأسما  الشركة : 122222

الشكل القانوني : للشركة شركة 

ذات املسؤولية املحدودة.

املقر اإلجأماعي : 4 زنقة نو1اليا 

تجزئة 4 قطاع 17 بلوك 1حي 

الرياض الر1اط

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 28 أغسطس 2222 تفويت 

 252 اليماني  امين  محمد  السيد 

حصة من أصل 1222 حصة لفائدة 

السيدة سلمى اليماني.

 252 مال   مريم  السيدة  تفويت 

حصة من أصل 1222 حصة لفائدة 

السيدة سلمى اليماني.

لأصبح حصص الشركة مقسمة 
كالأالي :

سلمى اليماني 522 حصة.
محمد امين اليماني 252 حصة.

مريم مال  252 حصة.
باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 
عدد  تحت  بالر1اط   الأجارية 

.1271 2
530 P

CABINET IFSS CONSULTING

AGHRAZ GROUPE
SARL

 AGHRAZ  : الشركة  اسم 
.GROUPE SARL

نو1اليا  زنقة   4  : اإلجأماعي  املقر 
تجزئة 4 قطاع 17 بلوك 1حي الرياض 

الر1اط.
اغماني  انس  السيد  اسأقالة 
والسيد با  احرازم من منصب مسير 

الشركة.
الزوايدي  نبيل  السيد  تعيين 

كمسير جديد للشركة.
باملحكمة   : القانوني  اإليداع 
عدد  تحت  بالر1اط   الأجارية 

.1271 3
531 P

STE. AGRI FENNICH
SARL

تأسيس 
أغسطس   11 بأاريخ  بعقد عرفي 
2222 وض  النظام ابسا�شي للشركة 
مميزاتها  املحدودة  املسؤولية  ذات 

كالأالي :
 STE. AGRI  : الأجاري  اإلسم 

.FENNICH SARL
درهم   122222  : الرأسما  
1222 حصة كل واحدة  مقسمة إلى 
122 دراهم منحت للشركاء كما يلي :

الحامل  فنيش  فاضل  السيد 
 AB351 رقم  الوطنية   للبطاقة 

522 حصة.
الحامل  فنيش  زكرياء  السيد 
 AB1322 3.: للبطاقة الوطنية رقم 

522 حصة.

السنة اإلجأماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

املقر اإلجأماعي : خارج باب سبأة 

عمارة بلفياللي رقم 1 مكرر شارع عبد 

الرحمان القاديري سال.

املوضوع اإلجأماعي :

وآالت  مواد  جمي   وشراء  بي  

الفالحة.

املدة : 99 سنة ابأداء من تقييدها 

في السجل الأجاري .

فنيش  فاضل  السيد   : التسيير 

غير  ملدة  فنيش  زكرياء  والسيد 

محدودة.

باملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 

أكأو1ر  فاتح  بأاريخ  بسال  اإلبأدائية 

2222 تحت رقم 31985.

532 P

AUDIT ACCOUNTING &ASSISTANCE

 E شارع الحسن الثاني طريق الشاطئ العمارة

رقم 2 الطابق ابو  جناح ب الصخيرات

 CAPITALE شركة

CERAMIQUE
 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك منفرد

رأسمالها : 8.222.222.22 درهم 

مقرها اإلجأماعي : 3 زنقة بروكسا  

املحيد الر1اط

رقم السجل الأجاري : 51149

تعيين مسير جديد
 28 بأاريخ  املنفرد  الشريك  قرر 

 CAPITALE لشركة   2222 أغسطس 

CERAMIQUE شركة ذات مسؤولية 

محدودة وذات شريك منفرد، مقرها 

اإلجأماعي : 3 زنقة بروكسا  املحيط 

الأجاري  بالسجل  واملسجلة  الر1اط 

تحت رقم 51149 ما يلي :

تعيين مسير جديد.

قرر الشريك املنفرد تعيين السيد 

عبد املجيد بلقا�شي العبا�شي كمسير 

جديد غير شريك في الشركة ملدة غير 

محددة.

ممثلة  الشركة  تصبح  و1الأاللي 

من طرف السيد عبد الكريم بلقا�شي 

املجيد  عبد  السيد  أو  العبا�شي 

بلقا�شي العبا�شي.

تعديل القانون ابسا�شي للشركة.

في   : القانوني  اإليداع  تم  وقد 

 6 بأاريخ  املحكمة الأجارية بالر1اط  

أكأو1ر 2222 تحت رقم 28 127.
للنشر واإلعالن

533 P

 NETWORK PRESTATION

DE SERVICES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

نقل املقر اإلجأماعي للشركة
بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

بأاريخ 29 ماي 2222 تقرر ما يلي :

 : تحويل املقر اإلجأماعي للشركة 
من إقامة 2، شقة 3، زنقة ضاية عوا 

إقامة   7 اكدا  الر1اط إلى شقة رقم 

املامونية بلوك أ زاوية شارع الحسن 
الثاني، زنقة بيروت الر1اط.

لدى كأابة   : تم اإليداع القانوني 

بالر1اط   الأجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2222 أكأو1ر   6 بأاريخ 

.127 21
ملخص قصد النشر

534 P

شركة مانجمت كون سيلأين أندا اكاونت

ش.م.م

شركة جوليز
ش.م.م

رأسما  : 122222.22 درهم

العنوان : 38 شارع الحوز محل رقم 

3 اليوسفية الر1اط

يوم  املنعقد  الخاص  للعقد  تبعا 

قرر املساهم الوحيد  يوليو 2222   7

مسبق  حل  ش.م.م  جوليز  لشركة 

للشركة.

تم تعيين السيدة العراقي الحسيني 

سامية للقيام بهذه املهمة.
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وقد تم اإليداع القانوني :باملحكمة 

أكأو1ر   8 بأاريخ  بالر1اط   الأجارية 

2222 تحت رقم 127516.

535 P

 INSTITUT BEN BOUZID

PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 122.222.22 درهم

مقرها اإلجأماعي : العمارة 4، الشقة 

25، زنقة الدارالبيضاء، حسان 

الر1اط

تأسيس شركة
في  محرر  عرفي  عقد  بموجب 

 2222 سبأمبر   9 بأاريخ  الر1اط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة، ذات املميزات الأالية :

 INSTITUT BEN التسمية : شركة

BOUZID PRIVEE ش.م.م.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الهدف :

اإلبأدائي،  الخاص،  الأعليم   

اإلعدادي والثانوي.

 ،4 العمارة   : اإلجأماعي  املقر 
الدارالبيضاء،  زنقة   ،25 الشقة 

حسان الر1اط.
 : اإلجأماعي  املا   رأس 

 1222 درهم مجزأ إلى   122.222.22

للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 

الواحدة مدفوعة كالأالي :

 172 بو1كر  بوزيد  بن  السيد 

حصة.

السيد بن بوزيد محمد ياسر 166 

حصة.

السيد بن بوزيد محمد أيوب 166 

حصة.

السيد بن بوزيد محمد حاثم 166 

حصة.

 166 سناء  بوزيد  بن  السيدة 

حصة.

 166 خديجة  لبزيوي  السيدة 

حصة.

بن  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

بوزيد بو1كر كمسير للشركة ملدة غير 

محدودة.

السنة  تبدأ   : اإلجأماعية  السنة 

اإلجأماعية من فاتح يناير وتنأهي في 

آخر ديسمبر من كل سنة.

وتم اإليداع القانوني لهذا املحضر 

املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بكأابة 

أكأو1ر   8 بأاريخ  بالر1اط  الأجارية 

2222 تحت رقم 382 .

536 P

LAMIAERX شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

شارع الحوز بلوك 14 رقم 1 الر1اط

انتهاء الأصفية
 26 في  املؤرخ  املحضر  بمقأ�شى 

الجمعية  قررت   2219 ديسمبر 

العامة الغير العادية ما يلي :

حسابات  وتصديق  فحص 

الأصفية.

ذمة مصفي الشركة وانتهاء  إبراء 

توكيله.

معاينة انتهاء الأصفية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  بالر1اط  الأجارية 

سبأمبر2222 تحت رقم 127138.
ملخص لغاية النشر

537 P

 SOCIETE IVOIRIENNE DE

COMMERCE
SARL

في  بمقأ�شى عقد عرفي مسجل   

 2222 أغسطس   19 بأاريخ  الر1اط 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

الخصائص  تحمل  والتي  املحدودة 

الأالية :

 SOCIETE  : التسمية 

.INVOIRIENNE DE COMMERCE

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف اإلجأماعي :
االسأيراد والأصدير.

رأس املا  : 122.222 درهم.
السنة املالية : من فاتح يناير إلى 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

االولى تبأدئ من تاريخ التسجيل .
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.
شارع   128  : اإلجأماعي  املقر 
 6 2مكأب  الطابق  العرعار 

الدارالبيضاء.
كبان  لونوكس  السيد   : التسيير 

ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم    : القانوني  اإليداع 
الأجارية  باملحكمة  القانوني 
السجل  رقم  تحت  بالدارالبيضاء 

الأجاري 471585.
538 P

اليس فيش
23 زنقة انوا  عمارة فلوري 

احدى عشر املكأب رقم 4 ميموزة 
القنيطرة

TEL : 26.69.15.99.55
إعالن قانوني عن تأسيس شركة 

اليس فيش
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم   2222 أكأو1ر   8 يوم  بالقنيطرة 
وض  القانون ابسا�شي لشركة ذات 
بالخصائص  محدودة  مسؤولية 

الأالية :
التسمية :  اليس فيش.

انوا   23 زنقة   : املقر اإلجأماعي 
املكأب  عشر  احدى  فلوري  عمارة 

رقم 4 ميموزة القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

بي   شراء   : الشركة  موضوع 
والأمثيل  والأصدير  االسأيراد 
والأجارة بشكل عام في جمي  اشكالها 
من املواد والسل  واملواد وخاصة في 

املجا  البحري والزراعي.
بشكل  تأعلق  قد  عمليات  أي 
باالسأيراد  مباشر  غير  أو  مباشر 
والشراء،  والشراء،  والأصدير 
والأخزين، وعبور النقل، ونقل جمي  
املنأجات، والسل ، وابشياء من أي 

مصدر.

رأس ما  الشركة : 122.222.22 

درهم.

الرملي  السيد  إلى  أسند   : املسير 

عالء.
الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 

باملحكمة اإلبأدائية بالقنيطرة بأاريخ 

رقم  تجاري  سجل   2222 أكأو1ر   8

.56497

539 P

CINEMA LE LYNX
S.A

شركة مساهمة في طورالأصفية 

برأ سما  : 322.222.22 درهم

املقر اإلجأماعي : 152 محج مرس 

السلطان الدارالبيضاء

السجل الأجاري : 18729

الأعريف الضريبي :  967 212

غير  العامة  الجمعية  بمقأ�شى 

 2222 يونيو   32 بأاريخ  العادية 

 CINEMA LE LYNX S.A لشركة 

طورالأصفية  في  مساهمة  شركة 

درهم مقرها   322.222.22 برأسما  

اإلجأماعي 152 محج مرس السلطان 

الدارالبيضاء، قرر املساهمون :

الأصفية املسبقة للشركة بأاريخ 

32 يونيو 2222.

إنهاء اعأماد الرئيس املدير العام 

وإداريين الشركة من منحهم اإلبراء 

الأام والنهائي من خدمتهم من فاتح 

يناير 2222 إلى غاية 32 يونيو 2222.

الأصفية املسبقة للشركة بأاريخ 

32 يونيو 2222.

السيد  للشركة  مصفي  تعيين 
بإقامة  الساكن  واكريم،  رشيد 
بوركون   14 شقة  ابق�شى 

الدارالبيضاء.

تحديد عنوان مقر الأصفية  152 

محج مرس السلطان الدارالبيضاء.

والأصريح   : القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  باملحمكمة  الأعديلي 

18 أغسطس 2222  للدارالبيضاء في 

تحت رقم 17652.

540 P
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VILLAJENA
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسما  : 22.222.222.22 درهم

املقر اإلجأماعي : 67-69 شارع 

الجيش امللكي الدارالبيضاء

السجل الأجاري 222259

الأعريف الجبائي : 1232772

للسنة  الحاصل  العجز  بفعل 

ديسمبر   31 بأاريخ  املنتهية  املالية 

أصبحت الوضعية الصافية   ،2219

قرر  للشركة تقل من رب  رأسمالها، 

 32 بأاريخ  العادي  العام غير  الجم  

أبريل 2222 وفقا ملقأضيات الفصل 

375 من القانون 96-5 معد  ومكمل 

 21-19 والقانون   2 -12 بقانون 

املسؤولية  ذات  بالشركات  الخاص 

الشركة  تصفية  عدم  املحدودة 

واسأمرار مزاولة نشاطها.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية للدارالبيضاء بأاريخ 22 ماي 

2222 تحت رقم 1293.

541 P

SOCIETE SALE CONTROLE
S.A.R.L AU

رأسمالها : 122.222.22 درهم

RC : 32621

اإلسأثنائي  العام  قررالجم  

يوليو   22 بأاريخ  واملنعقد  للشركة، 

2222 الحل املسبق للشركة، 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  وتم 

أكأو1ر   8 بأاريخ  بالر1اط  الأجارية 

2222 تحت رقم 35159.

542 P

J.A.S IMMOBILIERE
SARL AU

العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 

اإلسأثنائي املنعقد بأاريخ 15 سبأمبر 

املحين  ابسا�شي  والنظام   2222

بأاريخ 15 سبأمبر 2222 تم ما يلي :

اإلجأماعي  النشاط  توسي  

للشركة بإضافة ابنشطة اآلتية :

الأجارة.
)توزي  ابطعمة  التسيير الأجاري 

املنأجات الغذائية).
وإلغاء النشاط الأالي :

أعما  مخألفة.
يوسف  جديد  املسير  اسأقالة 

وتعيين مسيرة جديدة رقية جديد.
للشركة  ابسا�شي  النظام  تحيين 
وتعديل الفصو  التي شملها الأغيير.
القانوني لدى كأابة  وتم اإليداع 
الضبط باملحكمة الأجارية في الر1اط 
رقم  تحت   2222 أكأو1ر   8 بأاريخ 

.127 92
543 P

MATEL COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

والشريك الوحيد
رأسمالها : 122.222.22 درهم

املقر اإلجأماعي : 33 زنقة زاوية 
السينكا  وزنقة الفأنام إقامة نزهة 

محل رقم 3 ديور الجام  الر1اط
تأسيس

 4 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون  وض   تم   2222 أغسطس 
املسؤولية  ذات  للشركة  ابسا�شي 
والتي  الوحيد  والشريك  املحدودة 

تأميز بما يلي :
كم  ميطل  شركة   : التسمية 
والشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الوحيد.
الهدف :

بي  لوازم ومعدات اإلعالميات.
بي  لوازم ومعدات الطب الحيوي.
املدة : حددت في 99 سنة، انطالقا 
السجل  في  التسجيل  تاريخ  من 

الأجاري.
زاوية  زنقة   33  : اإلجأماعي  املقر 
السينكا  وزنقة الفأنام إقامة نزهة 

محل رقم 3 ديور الجام  الر1اط.
في  حدد   : اإلجأماعي  الرأسما  
مقسمة  درهم  مبلغ122.222.22 
بثمن  إجأماعية  حصة   1222 إلى 
122 درهم في حوزة السيد بنصبري 

لحسن 1222 حصة.

من  تبأدئ   : اإلجأماعية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 إلى  يناير  فاتح 

سنة.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

غير  ملدة  لحسن  بنصبري  السيد 

محدودة.

الر1ح  من   %  5 يقأط    : الر1ح 

الصافي في كل سنة من أجل تكوين 

اإلحأياط القانوني.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   8 في  بأمارة  اإلبأدائية 

رقم  تحت  الأجاري  بالسجل   2222

.146541

544 P

GALAXIE PAP
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

والشريك الوحيد
رأسمالها : 122.222.22 درهم

املقر اإلجأماعي : زنقة عبد العزيز 

بوطالب دكان رقم 14 القبيبات 

الر1اط

تأسيس
 8 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون  وض   تم   2222 أغسطس 

املسؤولية  ذات  للشركة  ابسا�شي 

والتي  الوحيد  والشريك  املحدودة 

تأميز بما يلي :

باب  كالك�شي  شركة   : التسمية 

والشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الوحيد.

الهدف :

بي  معدات اإلعالميات.

وراقة.

املدة : 99 سنة، انطالقا من تاريخ 

التسجيل في السجل الأجاري.
املقر اإلجأماعي : زنقة عبد العزيز 

القبيبات   14 رقم  دكان  بوطالب 

الر1اط.

في  حدد   : اإلجأماعي  الرأسما  

مبلغ122.222.22 درهم مقسمة إلى 

 122 بثمن  إجأماعية  حصة   1222

درهم في حوزة السيد فضوالي حميد 

1222 حصة.

من  تبأدئ   : اإلجأماعية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 إلى  يناير  فاتح 

سنة.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

غير  ملدة  حميد  فضوالي  السيد 

محدودة.

الر1ح  من   %  5 يقأط    : الر1ح 

الصافي في كل سنة من أجل تكوين 

اإلحأياط القانوني.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   7 في  بأمارة  اإلبأدائية 

رقم  تحت  الأجاري  بالسجل   2222

.146515

545 P

TECHNO VAP

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 12.222.22 درهم

املقر اإلجأماعي : تجزئة الوفاق 2 

رقم 17 زنقة فاطمة السمامر قندية 

حي ابن رشد تمارة

تصفية سابقة بوانها

 22 بأاريخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

انعقد الجم  العام  أغسطس 2222 

غير العادي وقرروا ما يلي :

سابقا  بصفة  الشركة  تصفية   

بوانها.

تجزئة  الأصفية  مقر  تحديد 

فاطمة  زنقة   17 رقم   2 الوفاق 

السمامر قندية حي ابن رشد تمارة.

الحنافي  السعدية  السيدة  تعين 

حويتن مسئولة عن الأصفية

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالر1اط  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2222 سبأمبر   23 في 

.127226

546 P
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BEST FOOD AND SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

السجل الأجاري باملحكمة اإلبأدائية 
بسال رقم 22335

بمقأ�شى الجم  العام غير العادي 
املؤرخ بسال بأاريخ 4 مارس 2222 تم 

اآلتي :
 BEST FOOD شركة  تصفية   

.AND SERVICE
يوسف  السيد  اسأقالة  قبو  
الكامل  اإلبراء  ومنحه  الشفوعي، 

والنهائي إلدارتها.
الشفوعي  يوسف  السيد  تعين 

كمصفي للشركة.
 : للأصفية  املقر اإلجأماعي  حدد 

سال بطانة شارع مديونة رقم 28.
مكأب  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة اإلبأدائية بسال في 
28 سبأمبر 2222 تحت رقم  3528.

املسير

547 P

ديوان ابسأاذ محمد بهردة املوثق بالر1اط

SDM PHARMA شركة
ش.م

الرف  من رأسما  الشركة
تحويل مقر الشركة

بموجب عقد توثيقي تلقاه املكأب 
ملحق ببيان   ،2222 يونيو   5 بأاريخ 
صرح  والدف   باإلكأأاب  الأصريح 
 SDM PHARMA شركة  مساهمو 
 13.682.222.22 رأسمالها  ش.م 
بسال،  اإلجأماعي  مقرها  درهم، 
زاوية  بوعبيد،  الرحيم  عبد  شارع 
القرية املهنية سال- أحمد الجيراري، 
رقم  املجاورين  املأجرين  الجديدة 
أنه بموجب  بالطابق ابو ،  18 و21 
العمومية  الجمعية  مداولة  محضر 
اإلسأثنائية املنعقدة بأاريخ 15 فبراير 

2222 تقرر ما يلي :
الشركة  رأسما   من  الرف  
لرفعه  درهم   5.962.222.22 بمبلغ 
إلى  درهم   13.682.222.22 من 
بواسطة  درهم   19.6 2.222.22
59.622 حصة جديدة مكأتبة نقدا 
ومحررة في حدود الرب  عند الدف  في 

حساب الشركة.

وتحويل مقرها اإلجأماعي إلى سال 
زاوية شارع  سال الجديدة،  احصين، 

عبد الرحيم بوعبيد ومحمد حصار، 

.CC7 املحل الأجاري رقم

تلقاه  توثيقي  عقد  و1موجب 

املكأب بنفس الأاريخ، صرح أعضاء 

محضر  بموجب  أنه  اإلدارة  مجلس 

الشركة  إدارة  مجلس  مداوالت 

تم   2222 أبريل    22 املنعقد بأاريخ 

الشركة  رأسما   رف   عملية  تأكيد 

السالفة الذكر.

تبعا لكل ما سبق تم تعديل :

ابسا�شي  النظام  من   4 الفصل 

مقر  أصبح  بموجبه  الذي  للشركة 

سال  احصين،  سال   : هو  الشركة 
الرحيم  عبد  شارع  زاوية  الجديدة، 

املحل  حصار،  ومحمد  بوعبيد 

.CC7 الأجاري رقم

ابسا�شي  النظام  من   7 والفصل 

للشركة الذي بموجبه أصبح رأسما  

الشركة هو 2.222.22 19.6 درهم.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم   

اإلبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بسال بأاريخ فاتح أكأو1ر 2222 تحت 

عدد 35125.

548 P

LUXURY GROUPE MAROC
 SARL

إعالن عن رف  رأس ما  الشركة
املنعقد  اإلسأثنائي  العام  الجم  

قرر رف  رأس   2222 يوليو   22 يوم 

 1.522.222.22 بمبلغ  الشركة  ما  

درهم   122.222.22 درهم وذلك من 

بإحداث  درهم   1.622.222.22 إلى 

فئة  من  جديدة  حصة   15.222

122.22 درهم، 3.222 حصة مسندة 

شريف،  الرحمان  عبد  السيد  إلى 

السيد  إلى  مسندة  حصة   3.222

حصة مسندة   3.222 برادة،  هشام 

 3.222 شريف،  محمد  السيد  إلى 

حصة مسندة إلى السيد شرف الدين 

حصة مسندة إلى  بولغدان و3.222 

السيد جما  الدين بولغدان.

على  تغييرها  تم  الشركة  قوانين 

أثره م  املصادقة على قوانين جديدة 

كما تم تحيينها.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   2222 أكأو1ر   7 بفاس بأاريخ 

عدد 2537.
املسير

549 P

 بابيلو لوجيستيك
RC : N°3 821

 2222 أغسطس   27 العام  في 

بابيلو  الشركة  شركاء  اجأم  

الرئي�شي  املكأب  في  لوجيستيك 

بن  عمر  شارع   36 العنوان  للشركة 

فقررنا  القنيطرة   3 رقم   العاص 

ما يلي:

الحل املبكر للشركة.

بأعيين السيد بدر بلقا�شي عبا�شي 

من الجنسية املغر1ية حامل للبطاقة 

الوطنية رقم G267 17 املقيم في 36 

شارع عمر بن العاص رقم 3 القنيطرة 

كمصفي.

 ،36 في  الأصفية   مقعد  تحديد 

شارع عمر بن العاص رقم 3 القنيطرة.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

الرقم  تحت  القنيطرة  في  اإلبأدائية 

79327 في 28 سبأمبر 2222.

550 P

بابيلو إكسبريس
RC : N°31977

 2222 أغسطس   27 العام  في 

بابيلو  الشركة  شركاء  اجأم  

إكسبريس في املكأب الرئي�شي للشركة 
العاص  بن  عمر  شارع   36 العنوان 

رقم 3 القنيطرة فقررنا ما يلي :

 الحل املبكر للشركة.

بأعيين السيد بدر بلقا�شي عبا�شي 

من الجنسية املغر1ية حامل البطاقة 

في  املقيم   G267 17 رقم  الوطنية 

شارع عمر بن العاص رقم 3 القنيطرة 

كمصفي.

 36 في  الأصفية  مقعد  تحديد 
شارع عمر بن العاص رقم 3 القنيطرة.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
الرقم  تحت  القنيطرة  في  اإلبأدائية 

79326 في 28 سبأمبر 2222.
551 P

BT MAR
S.A.R.L AU

إعالن قانوني عن تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
 2222 سبأمبر   22 يوم  بالقنيطرة 
لشركة  ابسا�شي  القانون  وض   تم 
ذات مسؤولية محدودة بالخصائص 

الأالية :
.BT MAR S.A.R.L AU : التسمية

بوطيرو  مهدية   : اإلجأماعي  املقر 
رقم 37 مكرر القنيطرة.

املدة : 99 سنة.
موضوع الشركة : 

أعما  البناء.
توريد منأجات الغسيل والصرف 

الصحي.
مكأب توريد.

أعما  مخألفة.
 522.222.22 : رأس ما  الشركة 

درهم
التسيير : أسند إلى سفيان عراق.

الأجاري  بالسجل  الأقييد  تم 
باملحكمة اإلبأدائية بالقنيطرة بأاريخ 
رقم  تجاري  سجل   2222 أكأو1ر   6

.56441
552 P

THAMUSIDA TRANSPORT
شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
رأسمالها : 122.222.22 درهم

مقرها اإلجأماعي : 2237 حدادة 
عمارة 4 شقة 72 القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
أغسطس   12 بأاريخ  بالقنيطرة 
2222 حرر القانون ابسا�شي لشركة 
محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد 

تحمل املواصفات  الأالية :
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 THAMUSIDA  : التسمية 
.TRANSPORT

الهدف : هدف الشركة :
 نقل ابشخاص.
النقل املدر�شي.
 ونقل البضائ .

حدادة   2237  : اإلجأماعي  املقر 
عمارة 4 شقة 72 القنيطرة.

املدة : 99 سنة.
: حدد رأس  رأس املا  اإلجأماعي 
املا  في مبلغ 122.222 درهم مقسمة 
درهم   122 حصة بقيمة   1222 على 
للحصة الواحدة مخصصة للشريك 

الوحيد.
السيد قبادي نوفل 1222 حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 
مزداد  نوفل،  قبادي  السيد  املسير 
مغربي، حامل   ،1981 في فاتح يوليو 
رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.G379 98
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
إلنشاء   %  5 تقأط    : ابر1اح 
ويخصص  القانوني  اإلحأياطي  املاء 
الفائض حسب قرار الشريك الوحيد.
تم تسديد الحصص   : الحصص 
درهم   122.222 قدره  بما  نقدا 

أودعت في صندوق الشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
اإلبأدائية  باملحكمة  القانوني 
بالقنيطرة بأاريخ 7 أكأو1ر 2222 وتم 
الأجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

تحت رقم 56477.
553 P

RENATO
اسأمرار الشركة

 32 في  املؤخرة  القررات  بموجب 
الوحيد  الشريك  فإن   ،2222 يونيو 
 RENATO للشركة  الحاملة لتسمية 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 522.222 وحيد،رأسمالها  بشريك 
بنسليمان  مقرها  الكائن  درهم، 
 V7 رقم  فيال  املنزه،  امللكي  الكولف 
رقم  بنسليمان  الأجاري  السجل 
الشركة  اسأمرار  قرر  قد   2.571
القانون رقم  من   86 للمادة  تطبيقا 

.5-96
تم الق

بكأابة  القانوني:   باإليداع  يام 

اإلبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

أغسطس   25 بأاريخ  لبنسليمان 

2222 تحت رقم 3 2.
املدبر

554 P

ZONAM
اسأمرار الشركة

 32 بموجب القرارات املؤرخة في 

الوحيد  الشريك  فإن   2222 يونيو 

 ZONAM للشركة الحاملة لتسمية 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 522.222 رأسمالها  وحيد  بشريك 

ببنسليمان  مقرها  الكائن  درهم 

 V5 رقم  فيال  املنزه  امللكي  الكولف 

رقم  بنسليمان  الأجاري  )السجل 

الشركة  اسأمرار  قرر  قد   (2.573

رقم  القانون  من   86 للماد  تطبيقا 

.5.96

تم القيام باإليداع القانوني بكأابة 

االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

أغسطس   25 بأاريخ  لبنسليمان 

2222 تحت رقم 2 2.

555 P

 AMOBILE PRO DISTRIB

MAROC
SARL AU

في محرر  عرفي  عقد   بمقأ�شى 

نظام  تكوين  تم   2222 يوليو   22

أسا�شي لشركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات شريك وحيد خصائصها كالأالي :

 AMOBILE PRO  : التسمية 

.DISTRIB MAROC

الهدف : تمارس الشركة ابهداف 

الأالية :

الأصليح  معدات  وشراء  بي  

وملحقات الهاتف.

بي  أجهزة الكمبيوتر.

اسأيراد وتصدير.

املقر االجأماعي : محل رقم 2 رقم 

121 بريكة القنيطرة.

رأس املا  االجأماعي : 122.222 

درهم مقسم إلى 1222 حصة قيمة 

كل واحدة 122 درهم.

عاد   السيد  تعيين  تم   : التسيير 

لعين الحامل لبطاقة الأعريف الوطنية 

JA123359 كمسير وحيد للشركة وملدة 

غير محدودة.

وض   تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كأابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة االبأدائية بأمارة تحت رقم 

السجل الأجاري 56499.

556 P

SOCIETE KRT IMMO

SARL AU

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

بميدلت بأاريخ 11 سبأمبر 2222 تم 

وض  القانون ابسا�شي للشركة ذات 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات الأالية :

 SOCIETE KRT  : التسمية 

.IMMO SARL AU

أشغا   منعش عقاري،   : الهدف 

مخألفة أو البناء.

: رقم  21 تجزئة  املقر االجأماعي 

بوزيان ميدلت.

يوم  من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي للشركة ما عدا في 

حالة الفسخ املسبق أو الأمديد.

رأسما  الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 على  مقسم 

122 درهم للحصة الواحدة اكأأبت 

كالأالي :

1222 حصة للسيد كراط عصام.

الشركة  تسيير  يأولى   : التسيي 

السيد كراط عصام ملدة غير محددة.

في  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 

ديسمبر من   31 فاتح يناير وتنأهي في 

كل سنة.

بمصلحة  القانوني  اإليداع  تم 

املحكمة  لدى  الضبط  كأابة 

أكأو1ر   7 بأاريخ  بميدلت  االبأدائية 
رقم   2222/161 رقم  تحت   2222

السجل الأجاري 87 2.

557 P

STE L.B.R ALU
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الرشيك الوحيد

بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بسال 

تحديد  تم   2222 أغسطس   17 في 

ذات  لشركة  ابسا�شي  القانون 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد، ذات املميزات الأالية :

التسمية االجأماعية : إ  بي إر ألي 

.STE L.B.R ALU

غرض الشركة : أشغا  االينوكس 

البناء  وأشغا   ابلومينيوم  ونجارة 

كل  شمولية  و1صفة  املخألفة، 

الصناعية،  الأجارية،  العمليات 

التي  العقارية  وغير  العقارية  املالية، 

يكون لها ارتباط مباشر أو غير مباشر 

أعاله  إليه  املشار  ابسا�شي  بالهدف 

من  التي  الثانوية  ابهداف  و1كل 

شأنها أن تساعد على تنمية أنشطة 

الشركة.
املقر االجأماعي : رقم 92 زنقة بني 

عروس حي الوحدة القرية سال.

من  سنة   99  : االجأماعية  املدة 

تاريخ تأسيسها النهائي.

في  حدد   : االجأماعي  الرأسما  

 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222

حصة اجأماعية من فئة 122 درهم 

لفائدة السيد اقزيح الحسن.

تم تعيين السيد اقزيح   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسير  الحسن 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكأابة  القانوني 

قيد  وتم  بسال  االبأدائية  املحكمة 
شركة إ  بي إر ألي بالسجل الأجاري 

بسال تحت رقم 32225.

558 P
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SFM EXPERTS
شركة الخبرة في املحاسبة

الدار البيضاء برج الحبوس محج الجيش امللكي
الهاتف : 12.56/57.  .25.22
الفاكس : 12.15.  .25.22

eca@eca.co.ma : البريد االلكتروني

GASTRONOMIK
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 222.222 درهم

املقر االجأماعي : الدار البيضاء 19 
زنقة ابراهيم النخاي املعاريف

الأعريف املشترك للشركة رقم 
22257 2  222283

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
15 سبأمبر 2222  في  بالدار البيضاء 
ذات  لشركة  ابسا�شي  النظام  أنجز 
املميزات  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الأالية :
.GASTRONOMIK : التسيمية

للشركة   : االجأماعي  املوضوع 
املوضوع اآلتي :

اإلنشاء والأمليك واالسأغال  بي 
أصل تجاري في امليدان الغذائي.

الشراء والبي  والأوزي  واالسأيراد 
 والأصدير والأعبئة والأمثيل الأجاري

العام  والتسويق  أشكاله  بجمي  
لجمي  املنأجات واملواد الغذائية.

 جمي  عمليات االتصا  أو الوساطة
الأجارية أو الأمثيل أو السمسرة في 
أي منأج أو سلعة مهما كانت طبيعتها 

أو مصدرها أو وجهتها.
واالسأغال  لكل املكاتب  اإلنشاء 

والوكاالت والفروع.
جمي   تحت  والأمليك  اإلنشاء 
أشكالها، الأقديم، الأباد ، اإليجار، 

الأحويل وتقييم ابصو  الأجارية.
املساهمة املباشرة أو غير املباشرة 
للشركة في جمي  العمليات الأجارية 
ابمور  بأحد  مرتبطة  تكون  قد  التي 
إنشاء  طريق  عن  أعاله  املذكورة 
أي  أو  مكاتب  أو  جديدة  شركات 
املساهمة طريق  عن  أو   منظمات 
املالية ابوراق   أو االكأأاب أو شراء 
أو الحقوق االجأماعية أو االندماج أو 

املشاري  املشتركة أو غير ذلك.

 وبشكل عام جمي  العمليات الأجارية

 والصناعية املنقولة والعقارية واملالية

بابشياء  مباشر  بشكل  املأعلقة 

املحأمل  من  التي  أو  أعاله  املذكورة 

 أن تعزز تحقيقها وتطويرها وكذلك

أي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة   

بأي شكل من ابشكا  إما في الشركات 

مماثلة  أهداف  لأحقيق  تسعى   التي 

أو ذات صلة.

املقر االجأماعي : الدار البيضاء 19 

زنقة ابراهيم النخاي املعاريف.

سنة   99 في  املدة  حددت   : املدة 

من يوم تسجيلها في السجل  ابأداء 

الأجاري.

املساهمة : ساهم الشركاء أدناه في 

الشركة بمبلغ نقدي قدره 222.222 

درهم.

حدد   : االجأماعي  الرأسما  

درهم   222.222 مبلغ  في  الرأسما  

وهي مقسمة إلى 2222 حصة بقيمة 

اسمية مبلغها 122 درهم لكل حصة 

مدفوعة بالكامل وتوزع على الشركاء 

نسبيا وعدد الحصص اململوكة لكل 

واحد منهم.

الشركاء :

 GAB شركة كاب انفست املغرب 

INVEST MAROC : 1222 حصة.

 :  SIAAGE سياج   شركة 

1222 حصة.

املسير :

مغربي  عيوش،  عال   السيد 

ديسمبر   16 في  مزداد  الجنسية، 

 21 البيضاء  بالدار  ساكن   ،1984

كاليفورنيا  ميامار  تجزئة   7 زنقة 

حامل لبطاقة الأعريف الوطنية رقم 

.BK233 87

مغر1ية  عيوش،  غيثة  السيدة 

الجنسية، مزدادة في 8 ديسمبر 1992 

بالدار  الساكنة  البيضاء،  بالدار 

املجبر  حدائق  تجزئة   13 البيضاء 

الأعريف  لبطاقة  حاملة  كاليفورنيا 

.BK263288 الوطنية رقم

بكأابة  القانوني  اإليداع  أنجز 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء في 8 أكأو1ر 2222 تحت رقم 

.7 8928
سجلت الشركة بالسجل الأجاري 

في  باملحكمة الأجارية بالدار البيضاء 

8 أكأو1ر 2222 تحت الرقم الأحليلي 

عدد 75295 .
من أجل مقأطف و1يان

الهيئة املسيرة

559 P

 MAROC INTERNATIONAL

 COMANY FOR AGRICOL

«MICA« SARL
تأسيس شركة

بمقأ�شى عقد عرفي حرر بأمارة 

تأسست   2222 سبأمبر   3 بأاريخ 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات الأالية :

 MAROC  : التسمية 

 INTERNATIONAL COMANY

.FOR AGRICOL «MICA« SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة

تر1ية اببقار   : الهدف االجأماعي 

والدواجن - اسأيراد.

رأسما  الشركة : يصل الرأسما  

درهم موزع   122.222 االجأماعي إلى 

على 1222 حصة من فئة 122 درهم 

للواحدة محررة كالأالي :

 522  : الحق  عبد  الطيب  أبو 

حصة.

أبو الطيب وصا  : 322 حصة.

أبو الطيب سعيد : 222 حصة.
زنقة   31 رقم   : االجأماعي  املقر 

الجزائر حي العلويين تمارة املركز.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

سنة ابأداء   99  : املدة القانونية 

من التسجيل في السجل الأجاري.

الحق  الطيب عبد  أبو   : التسيير 

مسير للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

بأمارة  االبأدائية  باملحكمة  الأجاري 

رقم  تحت   2222 أكأو1ر   26 يوم 

الأقييد بالسجل الأجاري 132881.
ملخص قصد النشر

560 P

MASTER SAKANE

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بمقأ�شى عقد عرفي محرر بأاريخ 

شركة  تأسيس  تم  ديسمبر2222   2

ذات الخصائص الأالية :  

 الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.

 MASTER  : اإلجأماعي  اإلسم 

 SAKANE

االنعاش   : اإلجأماعي  الهدف 

أشغا   جمي   في  واملقاولة  العقاري 

البناء.

شارع مرس   26  : املقر اإلجأماعي 

الدار   3 الشقة   1 السلطان الطابق 

البيضاء.

املدة : 99 سنة من تاريخ التسجيل 

في السجل الأجاري.

 122.222  : اإلجأماعي  الرأسما  

حصة   1222 إلى  مقسم  درهم 

درهم   122 فئة  من  إجأماعية 

الشركاء على  موزعة   للواحدة 

 كما يلي : 

 3 2 الطاهر  لقطيب  السيد 

حصة 

السيد لقطيب خالد 332 حصة 

السيد لقطيب أيوب 332 حصة 

أيوب  لقطيب  السيد  تعيين  تم 

محدودة.:  غير  ملدة  للشركة  كمسير 

التسيير.  

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

تحت رقم  بالدار البيضاء  الأجارية  

748883 بأاريخ 7 أكأو1ر 2222.

561 P
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IVA INOX
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
بمقأ�شى عقد عرفي محرر بأاريخ 
تم تأسيس شركة   2222 ديسمبر   8

ذات الخصائص الأالية :  
الشكل القانوني : شركة محدودة 
املسؤولية ذات شريك وحيد                                                                        

IVA INOX : ا إلسم اإلجأماعي 
اسأيراد   : اإلجأماعي  الهدف 

وتوزي  االينوكس خام أو مصن .
: 26 شارع مرس  املقر ا إلجأماعي 
الدار   3 الشقة   1 السلطان الطابق 

البيضاء. 
املدة: 99 سنة من تاريخ التسجيل 

في السجل الأجاري.
الشريك الوحيد

 1222  : محسن  ساعد  السيد   
حصة إجأماعية.  

 122.222  : اإلجأماعي  الرأسما  
حصة   1222 إلى  مقسم  درهم 
درهم   122 فئة  من  إجأماعية 

للواحدة .
تم تعيين السيد ساعد  التسيير: 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  يوسف 

محدودة.  
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
تحت رقم  بالدار البيضاء  الأجارية  

747914 بأاريخ 32 سبأمبر 2222.
562 P

 AUTO VOX
SARL AU
تأسيس

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
تم  البيضاء   بالدار   2222 شتنبر   8
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
تحمل  وحيد  بشريك  محدودة 

الخصائص  الأالية :
 AU    AUTO VOX  : التسمية 

 SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد . 
املقر : رقم 16-18 جميلة  7  زنقة 

3 قرية الجماعة  الدار البيضاء.

الهدف : غسل وتنظيف السيارات

بي  و شراء جمي  مواد الأنظيف 

وصيانة املركبات، وجمي  توابعها.

، ورش  اصالح وصيانة السيارات 

مأنقل.

السيارات  أجزاء  وشراء  بي  

وتوابعها.   

العمليات  مخألف  عامة  بصفة 

والصناعية،  واملالية،  الأجارية، 

عالقة  لها  التي  واملنقولة  والعقارية 

بالهدف  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

االجأماعي للشركة.  

من تاريخ  سنة إبأداء   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

تسير الشركة من طرف    : اإلدارة 

غير  ملدة  هشام  اعدادة  بن  السيد 

محددة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر  من كل سنة.
رأسما  الشركة:  122.222درهم 

حصة كل واحدة   1.222 مقسم إلى 

بالكامل،   يحرر  درهم.   122 بقيمة 

هشام  اعدادة  بن  يلي السيد  كما 

1222 حصة. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  القانوني 

وتم   2222 أكأو1ر   6 بأاريخ  البيضاء 
الأجاري  بالسجل  الشركة  تقييد 

بالدار البيضاء تحت رقم 474787.

563 P

TACOS BIG UP
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفـي  عقد   بمقأ�شى 
 3 سبأمبر 2222، تم إيداع القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة  و ذات املميزات الأالية :

TACOS BIG UP : التسمية

الهدف : الغرض من الشركة هو في 

كل من املغرب وفي أي بلد آخر:
تقديم الطعام والأوصيل للمناز  

)بيتزا ، تاكوس ، ساندويتش ، سلطة، 

إلخ).

 : مثل  للمجأم   الطعام  تقديم 

واملدارس  واملستشفيات  املصان  

العطالت  ومعسكرات  واملعاهد 

ذلك،  إلى  وما  واملناز   والنوادي 

حفالت  وتنظيم  الطعام  وتقديم 

واالجأماعات  والأجمعات  الزفاف 

واملساحات الترفيهية.

البي   وشبه  الجملة  مشتريات 

والأجزئة  الجملة  وشبه  بالجملة 

وإنشاء  الغذائية،  املنأجات  لجمي  

للأوزي ،  لوجستيكية  شبكات 

معدات  وتصدير  واسأيراد 

جمي   وتصدير  واسأيراد  املطبخ، 

وتصني   الغذائية،  املنأجات 

الفواكه  سوق  الغذائية،   املنأجات 

تعبئة وتجمي    ، الخ  والخضروات... 

الغذائية  املنأجات  جمي    وتكييف 

وابغذية  بابغذية  املأعلقة  أو 

املنأجات  جمي   وتصني   الزراعية، 

الغذائية الزراعية واملزيد بشكل عام، 

جمي  العمليات الأجارية والصناعية 

واملالية والحرفية والزراعية وابثاث 

التي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر 

أو غير مباشر بأي غرض مشابه أو ذي 

صلة

محج مرس   26  : املقر االجأماعي 

الدار   1 الطابق   3 الشقة  سلطان 

البيضاء 

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسما    : االجأماعي  الرأسما  

االجأماعي محدد  في 122.222 .درهم 

اجأماعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

من فئة 122 درهم للواحدة، مكأتبة 

و محررة بالكامل و موزعة لفائدة :

  522 السيد سوجدا عبد العزيز 

حصة اجأماعية

  522 السيد تنورجي عبد الجليل 

حصة اجأماعية

عبد  سوجدا  السيد  املساهمات 

العزيز 52.222 درهم

الجليل  عبد  تنورجي  السيد 

52.222 درهم

السنة االجأماعية : تبأدئ السنة 
االجأماعية من فاتح يناير وتنأهي في 

31 ديسمبر.
التسيير : تم تعيين السيد تنورجي 

عبد الجليل مسيرا للشركة
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 
16سبأمبر  بأاريخ   البيضاء،  بالدار 

2222 تحت رقم 72189 
ملخص قصد النشر
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OPTICKI
SARL  

المؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
قرروا   سبأمبر   4 بأاريخ  بالبيضاء 
الشركاء  إنشاء شركة ذات املسؤولية 

املحدودة  ذات الخصائص اآلتية :
OPTICKI  SARL : التسمية

الغرض :نظاراتي 
املبروك  إقامة   : االجأماعي  املقر 
شارع موالي محمد البعمراني الطابق 

السفلي عين السب  الداراليضاء
رأسمالها : 122.222 درهم مجزئة 
درهم   122 حصة بقيمة   1.222 إلى 

للحصة 
السيدة  ألشركة  تسير   : إدارتها 

سعاد مجد
القانوني لدى كأابة  تم اال يداع 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالبيضاء يوم 29 شتنبر 2222 تحت 
بالسجل  واملقيدة   747744 الرقم 

الأجاري تحت رقم 473955.
565 P

شركة كازاهان ستور
شركة ذات مسؤولية محدودة من 

شريك وحيد
رأسمالها 122.222 درهم

املقر اإلجأماعي : حي بن صالح درب 
السقاية رقم 151 مكأب رقم 1 

مراكش
بأاريخ  العرفي  العقد   بمقأ�شى 
وض   تقرر   2222 أغسطس   2 
ذات  لشركة  املؤسسة  القوانين 
تأميز  والتي  محدودة،  مسؤولية 

: بالخصائص الأالية 
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التسمية : »كازاهان سأور».

ذات  شركة  الشكل القانوني : 

مسؤولية محدودة من شريك وحيد.

موضوع :

صن  االثاث واالشياء املزخرفة؛

وابشياء  ابثاث  في  الأجارة 

الزجاجية  )ابواني  املزخرفة 

والسجاد، إلخ)؛

اسأيراد وتصدير االثاث املزخرف؛

الداخلي  الديكور  أعما  

)باسأثناء  الداخلي  والأصميم 

ابعما  الرئيسية) ؛

العمليات  جمي   عامة  و1صفة 

املالية والأجارية، والصناعية، املالية 

قد ترتبط بصلة مباشرة  والعقارية، 

وأي  أو غير مباشرة بغرض الشركة، 

غرض مشابه أو ملحق قد يساهم في 

تطويرها.

صالح  بن  حي  املقر االجأماعي :   

درب السقاية رقم 151 مكأب رقم 1 

مراكش.

املدة : 99 سنة.

درهم    122.222  : الرأسما  

إلى  1.222 حصة اجأماعية  مجزئة  

من فئة 122 درهم للواحدة.

التسيير : املسيرة الوحيدة للشركة 

الشريكة  مونيا مصباح  السيدة  هي 

الوحيدة بالشركة. 

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

القانوني لدى كأابة الضبط باملحكمة 

الأجارية بمراكش بأاريخ 23 سبأمبر 

السجل   ،115699 تحت رقم   2222

الأجاري رقم 126617.

566 P

FAOU DESIGN
ش.م.م.

تأسيس  شركة
بأاريخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 

تم  البيضاء  بالدار   2222 يناير   28

وض  القانون ابسا�شي  لشركة  ذات  

مسؤولية محدودة  ، ذات الخصائص 

الأالية  :

 FAOU  : االجأماعية  التسمية 
DESIGN ش.م.م.  
هدف الشركة :

مجهز  )مطبخ  ديكور  مقاو    -  1
وغرفة املالبس) ؛

املأعددة  الخدمات  توفير   -  2
والأقنية ؛

3 - اسأيراد و تصدير ؛
إدارة  أو  امأالك  أو  اكتساب   -  4
بطريقة  املساهمات  نقل  ور1ما 

مباشرة أو غير مباشرة ؛
5 - تنفيذ ابعما  والعقود.                
رأسما  الشركة : مائة آلف درهم 
)222 122) مقسمة إلى 1222 حصة 

من قيمة 122 درهم للواحدة.
شارع   ،197  : االجأماعي  املقر 
الدار  دس،  السا  الطابق  املقاومة 

البيضاء.
املساهمين :

مغربي  محمد،  فاوا  السيد 
الجنسية، املزداد بأاريخ 27 أغسطس 
والقاطن  البيضاء،  بالدار   1974
بأجزئة املنظر الجميل رقم 58، سيدي 
حق  وله  البيضاء.  الدار  معروف، 
الأصرف في جمي  ما يأعلق بالشركة 
 522( على  يأوفر  محدودة.  غير  ملدة 

حصة) من الشركة ؛
مغر1ية  خلدي،  راوية  السيدة 
يوليو   25 بأاريخ  املزدادة  الجنسية، 
ب  والقاطنة  البيضاء،  بالدار   1987
إقامة ابحفاد عمارة أ شقة 17 طابق 
البيضاء.  الدار  معروف،  سيدي   ،4
وتأوفر على )522 حصة) من الشركة.

املسيرين :
مغربي  محمد،  فاوا  السيد 
الجنسية، املزداد بأاريخ 27 أغسطس 
الحامل  البيضاء،  بالدار   1974
 BE725 61 رقم  الوطنية  للبطاقة  
وله حق الأصرف في جمي  ما يأعلق 

بالشركة ملدة غير محدودة.
مغر1ية  خلدي،  راوية  السيدة 
يوليو   25 بأاريخ  املزدادة  الجنسية، 
1987 بالدار البيضاء، الحاملة للبطاقة  
حق  ولها   .BE82552  رقم الوطنية 
الأصرف في جمي  ما يأعلق بالشركة 

ملدة غير محدودة.

من تاريخ   99  سنة ابأداء   : املدة 

تأسيس الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية للدار البيضاء يوم 19 فبراير 

والسجل الأجاري تحت رقم   ،2222

. 57 23
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MONDOMOBILI
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بأاريخ مبرم  عرفي  لعقد   تبا 

النظام  وض   تم   2222 سبأمبر   11

ابسا�شي لشركة ذات املميزات الأالية :

 MONDOMOBILI  : التسيمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكر 

املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد.

تقوم   : ابسا�شي  الشركة  نشاط 

الشركة في املغرب وخارجه بما يلي :

بي ،  شراء،  تصدير،  اسأيراد، 

والأقسيط  بالجملة  والبي   تسويق 

ابثاث  منأجات  أنواع  لجمي  

سيما  ال  واالكسسوارات،  والديكور 

واملواد  وابثاث  املكأبية  املنأجات 

وابثاث املكأبي.

وتركيب  وتجمي   وصن   تصميم 

أي نوع من املعدات أو املواد املأصلة 

بالنشاط املذكور أعاله.

اختراع براءة  أي  على   الحصو  

مصان  أو  تجارية  عالمات   أو 

واسأغاللها  واقأنائها  عمليات  أو   

ونقلها ومساهمتها وحيازتها وامأيازها 

واسأغاللها واملساهمة فيها لحسابها 

الخاص.

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 

للشركة في جمي  العمليات الأجارية 

أو الصناعية التي قد تكون مرتبطة 

أعاله  املذكورة  ابشياء  بأحد 

جديدة  شركات  إنشاء  طريق   عن 

حتى  أو  منظمات  أي  أو  عدادات  أو 

في  االكأأاب  املساهمة،  طريق  عن 

 شراء ابسهم أو الحقوق أو االندماج

أو االرتباج أو املشاركة أو غير ذلك.

وبشكل أعم أي معامالت تجارية 

أو قابلة للأحويل أو عقارية أو مالية 

مباشر بشكل  مرتبطة  تكون   قد 

أو غير مباشر بابشياء املذكورة أعاله 

أو قد تعزز تطوير الشركة.

مرس  شارع   26  : الشركة  مقر 

الدار   3 الشقة   1 الطابق  سلطان 

البيضاء.

املدة : 99 سنة.

الرأسما  : حدد في مبلغ 12.222 

حصة   122 إلى  مقسمة  درهم 

اجأماعية من فئة 122 درهم محررة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

غير  ملدة  الشركة  تسير   : اإلدارة 

محدودة من طرف :

السيد محمد حيضار.

السيدة صفاء بوسوف.

بكأابة  تم  القانوني  اإليداع 

الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار 

البيضاء بأاريخ 5 أكأو1ر 2222 سجل 

تجاري رقم 748419.
للبيان واالشارة

568

أيمن & توفيق كونستريكسيون
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد

بأاريخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 

تأسيس شركة  ثم   2219 يوليو   15

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك 

وحيد  مميزاتها كالأالي :

توفيق   & أيمن   : التسمية 

كونستريكسيون.

شارع مرس   46  : املقر االجأماعي 

السلطان  الطابق 1 شقة رقم 3 الدار 

البيضاء.

مخألف  و  البناء  أعما   الهدف: 

ابشغا  و االسأيراد والأصدير 

ثم تحديده  رأس املا  االجأماعي: 

إلى  درهم مقسم   122  222 في مبلغ 

  122 حصة اجأماعية بقيمة   1222

درهم للحصة وموزعة كالأالي :
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عياد  اجأماعية  حصة   1222

 عبد الكبير الساكن في  حي السوارت 
عين برجة   5 الطابق   9 رقم   1 زنقة 

الدار البيضاء.

املدة : تم تحديد املدة في 99 سنة .

عياد  من طرف سيد    : التسيير 

عبد الكبير ملدة غير محدودة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

بأاريخ  البيضاء  بالدار   الأجارية 

 2 يوليو 2219  تحت رقم 729522 

الأجاري  بالسجل  التسجيل  كما تم 

تحت رقم 439453.

569 P

هوت سكن 
شركة ذات مسؤولية محدودة

بأاريخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 

22 يناير 2222 ثم تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالأالي :

التسمية : هوت سكن. 

شارع مرس   26  : املقر االجأماعي 

الدار   3 1 شقة رقم  سلطان الطابق 

البيضاء.

الهدف : الترويج للعقار.

رأس املا  االجأماعي : ثم تحديده 

إلى  درهم مقسم    22  222 في مبلغ 

  122 حصة اجأماعية بقيمة    222

درهم للحصة وموزعة كالأالي :

حصة   2222 مصطفى  الخياط 

اجأماعي ؛

حصة   2222 بو1كر  الخياط  

اجأماعية.

املدة : تم تحديد املدة في 99 سنة .

السيدان  طرف  من   : التسيير 

بو1كر  والخياط   مصطفى  الخياط 

ملدة غير محدودة.

باملحكمة  ثم   : القانوني  اإليداع 

بأاريخ  البيضاء  بالدار   الأجارية 

19 فبراير 2222 تحت رقم 731365 

الأجاري  بالسجل  التسجيل  كما ثم 

تحت رقم 457317.

570 P

فيتور إسكان
شركة ذات مسؤولية محدودة

بأاريخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 

3 فبراير 2222 ثم تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالأالي :

التسمية : فيأور إسكان.

شارع   46  : االجأماعي  املقر 

 6 شقة رقم   2 الطابق  الزرقطوني  

الدار البيضاء.

الهدف : الترويج للعقار.
رأس املا  االجأماعي : ثم تحديده 

إلى  درهم مقسم    22  222 في مبلغ 

  122 حصة اجأماعية بقيمة    222

درهم للحصة وموزعة كالأالي :

حصة   2222 عمر  الخياط 

اجأماعية.

حصة   2222 خالد  الخياط  

اجأماعية.

املدة: تم تحديد املدة في 99 سنة.

السيدين  طرف  من  التسيير: 

الخياط عمر و الخياط خالد  ملدة غير 

محدودة.

باملحكمة  ثم  القانوني:  اإليداع 

بأاريخ  2  البيضاء  بالدار  الأجارية 

 747143 رقم  تحت   2222 سبأمبر 
الأجاري  بالسجل  التسجيل  كما تم 

تحت رقم 73251 .

571 P

ائأمانية كونفيسكو ش م م

محاسب معأمد من طرف الدولة

       الهاتف: 2-59-22-25 -55

www-fiduciaire-confisco.ma

CONFISCO@MENARA.MA

أوبكف       
OPICAFE SARL D’AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بشريك وحيد

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 
9 سبأمبر 2222، تم تأسيس القانون 

ابسا�شي لشركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد خصائصها كاآلتي : 

التسمية : أو1كف.

الغرض االجأماعي: اسأيراد توزي  

بي  جمي  انواع البن.

شارع   38 بقعة   : املقر االجأماعي 
رشيد  موالي  حي  الحارتي  ادريس 

مجموعة 4 الدارالبيضاء .
املدة : 99 سنة

 122.222 االجأماعي:  الرأسما  
درهم مقسم إلى 1222 حصة بقيمة 
122 درهم  لكل واحدة ، كلها محررة 
لفائدة السيد الشاد  موالي يوسف، 
ديسمبر   27 بأاريخ  املزداد  مغربي، 
الساكن  تارودانت،  بلولوز   1977
بإقامة زكرياء طابق 4 شقة 14 تجزئة   

حفيظة عين السب  الدار البيضاء.
التسيير : عين السيد الشاد موالي  
يوسف، املذكور أعاله، كمسير منفرد 

للشركة ملدة غير محدودة.
فاتح  من  تبأدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 دجنبر.
بكأابة  تم  القانوني:  اإليداع 
الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار 
البيضاء تحت رقم    8279 7 بأاريخ 
فاتح أكأو1ر 2222 والأقييد بالسجل 

الأجاري تحت عدد   289. 7 . 
مقأطف و بيان

572 P

AUTOS EXCEPCIONALES 
SARL 

   تأسيس شركة 
بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بأاريخ 
بمدينة  ومسجل   2222 سبأمبر   28
ذات  شركة  تأسيس  تم  شفشاون، 
مسؤولية محدودة خصائصها كالأالي : 

 AUTOS  : التسمية 
.EXCEPCIONALES   SARL

رأسمالها قدره : 122.222 درهم. 
 مقرها االجأماعي  : شارع الحسن 2 

حي الخرازين شفشاون. 
من  سنة   99  : الشركة  مدة 

الأأسيس النهائي.
تأجير السيارات بدون   : املوضوع 

سائق.
 : والشركاء  االجأماعي  الرأسما  
حدد في 122.222 درهم, مقسمة إلى 
حصة اجأماعية موزعة على   1222

الشكل الأالي :
السيد بقل سراج الحامل لبطاقة 

 الأعريف الوطنية رقم   س 285 33. 

عبد  موالي  بشارع  الساكن  مغربي، 

الشرفاء   حي  الشريف  الرحمان 

حصة   522 يمألك  شفشاون 

اجأماعية ؛    

الحاملة  سعاد  علي  بن  السيدة 

رقم  الوطنية  الأعريف   لبطاقة 

الساكنة  مغر1ية،   .61473 س    

حي  الشريف  الرحمان  عبد  موالي 

 522 تمألك  شفشاون  الشرفاء  

حصة اجأماعية.

السيدة بن  تم تعيين    : التسيير 

علي سعاد الحاملة لبطاقة الأعريف 

مسيرة   61473 س  رقم    الوطنية 

للشركة  ملدة غير محدودة .

ابر1اح: كلها لفائدة الشركاء، بعد 

نقص املدخرات القانونية 5%.

من  تبأدئ   : االجأماعية  السنة 

ديسمبر من   31 فاتح يناير وتنأهي في 

كل سنة ما عدا السنة ابولى تبأدئ 

من تاريخ الأأسيس.

تم اإليداع القانوني بكأابة الضبط 

باملحكمة االبأدائية بشفشاون بأاريخ 

6 أكأو1ر 2222 تحت رقم 2222/91.

573 P

 ديناميك واي
DYNAMIQUE WAY 

 شركة محدودة املسؤولية  

ذات شريك واحد

 رأسمالها  52222 درهم

 ومقرها االجأماعي : الكائن ب 144 
زنقة محمد سميحة اقامة جوهرة 

محمد سميحة الطابق 6 رقم 35  

البيضاء 

تأسيس شركة
تم تأسيس  بمقأ�شى عقد عرفي  

ذات  املسؤولية   محدودة  شركة 

املميزات الأالية :

محدودة  شركة   : الشكل 

املسؤولية.

  DYNAMIQUE WAY  : االسم 

ديناميك واي.
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الهدف : وكالة استرداد الديون. 

زنقة محمد سميحة   144  : املقر 

 اقامة جوهرة محمد سميحة الطابق 6 

رقم 35  البيضاء.

املدة: 99 سنة ابأداء من إنشاءها.

رأسما  الشركة : 52222 درهم.

الحصص العينية: 

 MOHAMED PANI السيد 

حصة   522 يعني:   درهم   52222

اجأماعية بقيمة 122 درهم للحصة.

املجموع: 52222 درهم يعني 522 

درهم   122 بقيمة  اجأماعية  حصة 

للحصة.

من  ابأداء  االجأماعية:  السنة   

فاتح يناير إلى 31 من دجنبر.

مسير الشركة:

.MOHAMED PANI :السيدة

باملركز   القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  لالستثمار   الجهوي 

 2222 سبأمبر   21 بأاريخ   الكبرى  

السجل الأجاري رقم 72771  .
  لإلشارة والبيان

574 P

FID AL IZDIHAR SARL AU

 FIDUCIAIRE DU CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISES

 SIEGE SOCIAL : 612  AL MASSAR ROUTE

DE SAFI MARRAKECH

 IF : 1 36 396 – patente : 6 8222 5 –

RC : 52  3

 MARRAKECH GSM 26 61 36 83 2  TEL

25 2  35 51 75

HKF COSMETICS
SARL AU

تأسيس 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

بمراكش   2222 فبراير   11 بأاريخ 

تقرر تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة   بياناتها  كالأالي :

.HKF COSMETICS : االسم

ذات  شركة   : القانوني   الشكل 

مسؤولية محدودة ملسير وحيد. 

 النشاط الأجاري: 

صيدلية ؛

تاجر يقوم باالسأيراد و الأصدير ؛ 

مسأحضرات الأجميل. 

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيسها.

شارع   11 االجأماعي :  املقر 

فلسطين دوديات مراكش.

رأسما  الشركة : 22.222  درهم.

  مسير الشركة   ملدة غير محددة 

السيد   محمد االسأقصاء.

بالسجل  الشركة  تسجيل  ثم 

الأجاري بكأابة الضبط لدى املحكمة 

نوفمبر   28 بأاريخ  الأجارية بمراكش 

2219 تحت رقم 85267.

575 P

PF CONSEIL MAROC

تأسيس شركة محدودة املسؤولية

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 

قانون  خلق  تم   2222 يونيو   12  

املسؤولية  محدودة  لشركة  تأسيس 

ذات املواصفات الأالية :

التسمية : ب ف كون�شي ماروك.

الهدف االجأماعي : تاجر عقارات.

شارع   92  : االجأماعي  املقر 

 2 الشقة  ابو   الطابق  الزرقطوني 

جيليز مراكش.

 122.222 في  محدد   : الرأسما  

درهم مدفوعة نقدا.

فيليب  السيد  عين   : التسيير 

فيرنونديز كمسير للشركة.

السنة االجأماعية : من بادئ يناير 

إلى آخر ديسمبر من كل سنة.

املدة : 99 سنة ابأداء من أو  يوم 

من الأأسيس النهائي للشركة ما عدا 

حالتي الفك املسبق أو الأمديد.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكأابة  القانوني 

الأجارية بمراكش في تاريخ 15 سبأمبر 

2222 تحت الرقم 12 115.

576 P

  STE FANTASTIC COMPANY
SARL AU 

مؤرخ  أسا�شي  قانون  بمقأ�شى  

في 28 سبأمبر 2222 بشفشاون. قد 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل 

الخصائص الأالية :

 STE «FANTASTIC  : التسمية 

.COMPANY« SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد .

الهدف االجأماعي  :

بي  النباتات الطبية والعطرية ؛

ومسأحضرات  منأجات  بي  

الأجميل الطبي ؛

 بي  العطور ومنأجات الأجميل ؛
عصر وإنأاج وزراعة وتسويق الزيأون 

وزيت الزيأون وابركان والأمور ؛

تر1ية النحل ؛

انأاج وتسويق العسل ؛

وسيط اسأيراد وتصدير.
درهم    122.222   : املا   رأس 

فئة   من  حصة    1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة.

الشريك الوحيد :

السيد يحي بن عبد هللا بن يحي 

رقم  السفر  لجواز  الحامل  الجفري 

حصة   1222 يمألك   ،V. 29231

اجأماعية.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دجنبر من كل سنة ماعدا السنة 

ابولى تبأدئ من تاريخ  التسجيل.

علي  موالي   : االجأماعي  املقر 
السوق  حي  رقم  12  الشريف 

شفشاون.

الشريك  لفائدة  كلها   : ابر1اح 

املدخرات  نقص  بعد  الوحيد، 

القانونية 5%.

يحي  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

بن عبد هللا بن يحي الجفري مسيرا 

للشركة  ملدة غير محدودة.

تم اإليداع القانوني بكأابة الضبط 

باملحكمة االبأدائية بشفشاون بأاريخ 

2 أكأو1ر 2222   تحت رقم 92/2222.
مقأطف للنشر واإلشهار

577 P

 BUILDING

 CONSTRUCTION ET

TRAVAUX PUBLICS

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد   بمقأ�شى 

تم إيداع القانون   ،2222 سبأمبر   4

املسؤولية  ذات  لشركة  الأأسي�شي 

املحدودة.  و ذات املميزات الأالية :

 BUILDING  : التسمية 

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

.PUBLICS

الهدف : أعما  البناء والدراسات 

الأقنية.

عقبة  شارع   23: االجأماعي  املقر 

ابن ناف  الحي املحمدي الدار البيضاء 

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسما    : االجأماعي  الرأسما  

االجأماعي محدد  في 122.222 درهم 

اجأماعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

من فئة 122درهم للواحدة، مكأتبة 

ومحررة بالكامل.  

السنة االجأماعية : تبأدئ السنة 

االجأماعية من فاتح يناير وتنأهي في 

31 دجنبر.

تم تعيين السيداملهدي   : التسيير 

صنكة الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

BH454613 مسيرا للشركة.

املساهمين :

السيد املهدي صنكة 22  حصة 

اجأماعية ؛

حصة   322 راك   الهام  السيدة 

اجأماعية ؛

322 حصة  السيد حماوي كما  

اجأماعية.
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بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 

بأاريخ فاتح أكأو1ر  البيضاء،  بالدار 

2222، تحت رقم1 82 7.
ملخص قصد النشر

578 P

CASA FF
كازا ف ف

تأسيس شركة
بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

البيضاء بأاريخ 14 سبأمبر 2222 تم 

تأسيس شركة باملواصفات الأالية :

شركة محدودة املسؤولية.

التسمية : CASA FF كازا ف ف.
: 12 زنقة الحرية  املقر االجأماعي 

الطابق 3 شقة 5 الدار البيضاء.

صناعة،   : االجأماعي  الهدف 

اسأيراد وتصدير ابغطية.

العزيز  عبد  فاضل   : التسيير 

والجغاللي يونس.

الرأسما  : 122.222 درهم.

املدة : 99 سنة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 29 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

سبأمبر 2222 تحت رقم 7762 7.
الأجاري  بالسجل  التسجيل  تم 

تحت رقم : 473985.

579 P

DIVERMED
SARL AU

تأســيـــس شـــركة
- بمقأ�شى عقد عرفـي مؤرخ في   I
14 سبأمبر 2222، تم إيداع القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  الأأسي�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

باملميزات الأالية :

.DIVERMED SARL AU : التسمية

السل -االشغا   نقل   : الهدف 

املخألفة-الأجارة بالجملة.

الطابق السفلي   : املقر االجأماعي 
زنقة ملزامز حي السماعلة   18 الرقم 

سطات.

99 سنة ابأداء من تاريخ   : املـــــــــدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسما    : االجأماعي  الرأسما  

درهم   122.222 في  االجأماعي محدد 

إلى  مقسم  درهم»  الف  »مائة 

1222حصة اجأماعية من فئة 122 

بالكامل  محررة  للواحدة،  درهم 

لفائدة : السيد  بومزيان محمد. 

السنة االجأماعية : تبأدئ السنة 

االجأماعية من فاتح يناير وتنأهي في 

31 دجنبر.

التسيير : تم تعيين السيد  بومزيان 

محمد مسيرا للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  II

بأاريخ  االبأدائية بسطات،  املحكمة 

 261 رقم  تحت   ،2222 أكأو1ر   2

بالسجل الأجاري رقم 6113.
ملخص قصد النشر

580 P

ALMANAC
SARL AU

تأسيس شركة
في  عرفـي  عقد  بمقأ�شى   -  I 

8 سبأمبر 2222 مؤرخ في 12 سبأمبر 

تم إيداع القانون الأأسي�شي   ،2222

املحدودة   املسؤولية  ذات  لشركة 

وذات املميزات الأالية :

.ALMANAC SARLAU : التسمية

الهدف : الغرض من الشركة هو:

الخبرة البحرية واسأيراد وتصدير 

البضائ  والأدريب و الأكوين.
زنقة احمد   13  : املقر االجأماعي 

 1 الطابق  النخيل  إقامة   املجاطي 
رقم 8 املعاريف الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسما    : االجأماعي  الرأسما  

االجأماعي محدد  في 122.222 درهم 

اجأماعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

من فئة  122 درهم للواحدة، مكأتبة 

 : لفائدة  وموزعة  بالكامل  ومحررة 

حصة   1222 محمد  أقطي   السيد 

اجأماعية. 

السنة االجأماعية : تبأدئ السنة 

االجأماعية من فاتح يناير وتنأهي في 

31 دجنبر.

: تم تعيين السيد أقطي   التسيير 

محمد مسيرا للشركة.

تم اإليداع القانوني بالسجل   -  II

الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 

سبأمبر   29 بأاريخ   بالدار البيضاء، 

السجل   21982 رقم  تحت   ،2222

الأجاري 473979.

ICE : 22262 878222283
ملخص قصد النشر

581 P

RAJII SAKANE

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد 

في   املنعقد  االجأماع  إلى  استنادا 

حرر فيها القانون   2219 أكأو1ر   25

ذات  شركة  لأأسيس  ابسا�شي 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

وذلك :

تسمية الشركة :

اتخذ اسم لشركة »الراجي سكن» 

RAJII SAKANE

غرض الشركة : منعش عقاري.

5 شارع ابن ياسين   : مقر الشركة 

إقامة بلدون الطابق 5 الرقم 5 الدار 

البيضاء.

 122.222  : الشركة  ما   رأس 

درهم.

املسؤو  الوحيد عن الشركة :

.RAJII HAMZA حمزة الراجي

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

بأاريخ البيضاء  بالدار   الأجارية 

27 نوفمبر 2222 تحت رقم 719563، 

سجل تجاري رقم 447843.

582 P

سانوليك
شركة ذات مسؤولية محدودة

السجل الأجاري ببرشيد رقم 5 122

العنوان : رقم 147 حي الرجاء 2 حد 

السوالم برشيد
رأس املا  : 222. 18 درهم

العام  االجأماع  محضر  بموجب 

 2222 سبأمبر   12 االسأثنائي بأاريخ 

السيد  الوحيد  الشريك  ورثة  اتخذ 

 SANOLEC لشركة  سنو�شي  محمد 

 2222 ماي   3 في  توفي  الذي   SARL

القرارات الأالية :

الشريك  حصص  تخصيص 

املأوفي :

يبرز العقد العدلي أسهم الراحل 

السيد محمد سنو�شي الذي توفي في 

3 ماي 2222 :

الحاملة  خوال   فاطنة  السيدة 

 -  122/22  :  WB63 27 ب.ت.و 

.31222 - 32666

الحاملة  نحمد  مريم  السيدة 

 -  122/15  :  WA197812 ب.ت.و 

.23222 - 23222

 : سنو�شي  أمين  محمد  السيد 

تمثله    2222  -  52133  -  122/3 

الوصية عليه السيدة مريم نحمد.

السيد زكريا سنو�شي :  122/3 - 

52133 - 2222  تمثله الوصية عليه 

السيدة مريم نحمد.

 : سنو�شي  خديجة  السيدة 

تمثلها   26222  -  26666  -  122/17

الوصية عليها السيدة مريم نحمد.

املجموع : 122/122 - 222. 18.

االعتراف بالأوزي  الجديد :

م   العدلي  العقد  توزي   نتيجة 

التي  ابسهم  عدد  باالعأبار  االخذ 

سنو�شي  السيد  الراحل  يمألكها 

محمد في الشركة ما مجموعه 2 18 

سهما.

توزع هذه الحصص على الورثة 

على النحو الأالي :

السيدة فاطنة خوال   312سهم.

السيدة مريم نحمد 232 سهم.



عدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222)الجريدة الرسمية   13702

السيد محمد أمين سنو�شي : 522 

السيدة  عليه  الوصية  تمثله  سهم 
مريم نحمد.

السيد زكريا سنو�شي : 522 سهم 

مريم  السيدة  عليه  الوصية  تمثله 

نحمد.

 262  : السيدة خديجة سنو�شي 

السيدة  عليها  الوصية  سهمتمثلها 
مريم نحمد.

املجموع :  2 18 سهم.

تعيين مسير جديد :

طرمون،  اللطيف  عبد  السيد 

صاحب بطاقة الأعريف الوطينة رقم 

WB158122  املقيم في دوار بلقاسم 

واد نعناع بن احمد تم تعيينه مسيرا 

للشركة لفترة غير محدودة.
قانون  صياغة  وإعادة  تعديل 

الشركة :
قانون  تحديث  االجأماع  يقرر 

 6 املواد  تعديل  خال   من   أسا�شي 

و 7 و 14 من النظام ابسا�شي والشكل 

املسؤولية  ذات  للشركة  القانوني  

املحدودة ذات شريك وحيد إلى شركة 

ذات املسؤولية املحدودة.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع 

 2222 سبأمبر   15 االبأدائية في يوم 

ببرشيد تحت رقم 1216.

583 P

SKOURA MODE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها 122.222 درهم

شارع كلميمة زنقة بني عمير إقامة 

حيدر جاسم 1 الطابق 4 رقم 22

بالدار البيضاء

تم تأسيس شركة ذات مسؤولية 

يوم  عرفي  عقد  بمقأ�شى  محدودة 

2222/12/21 مميزاتها كالأالي : 

شركة ذات مسؤولية محدودة.

SKOURA MODE : التسمية

كلميمة  شارع   : االجأماعي  املقر 
 1 زنقة بني عمير إقامة حيدر جاسم 

الطابق 4 رقم 22.

حدد   : االجأماعي  الرأسما  

حصة   1222 في  الشركة  رأسما  

موزعة على الشكل الأالي :

الباتو  أبو معد 522 حصة.

دنيا الواورتي 522 حصة.

املدة املحددة للشركة : 99 سنة.

الهدف االجأماعي : هدف الشركة 

هو : 

املالبس  و1ي   وشراء  صن  

الجاهزة  واملالبس  الأقليدية 

واملصنوعات  املوضة  وإكسسوارات 

واملنسوجات  الخام  واملواد  الجلدية 

والجلود وإكسسوارات الأجمي  وأي 

لصن   مفيدة وضرورية  أخرى  مادة 

اإلبداعات.

بي  منأجات املصممين أو نشاط 

املعارض الفنية مثل تنظيم ابحداث 

املنحوتات أو  الصور  معارض   أو 

 أو ابعما  الفنية أو املسيرات.

الأقليدية  املالبس  وتوزي   تجارة 

للنساء والرجا .

املعامالت  جمي   أعم  و1صورة 

والصناعية  والأجارية  املالية 

تأعلق  قد  التي  والعقارية  واملنقولة 

بهدف  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

الشركة.

العمليات،  جمي   أعم،  وبشكل 

املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 

إليها  بالعمليات املشار  كلًيا أو جزئًيا 

تعزيز  أو  لتسهيل  وذلك   ،  أعاله 

وكذلك   ، الشركة  نشاط  تطوير  أو 

أي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في 

إطار أي مهما يكن، في املؤسسات التي 

تسعى لأحقيق أهداف مماثلة.

الأعيين : يأم تعيين املذكور أدناه 

كمديرة وحيدة ملدة غير محدودة :

الباتو  أبو معد.

سيأم اإليداع القانوني في املحكمة 

الأجارية بالدار البيضاء.

584 P

STE CAFI TRANS
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقأ�شى 
القانون  إيداع  تم   ،2 /27/2222

املسؤولية  ذات  لشركة  الأأسي�شي 

املحدودة بأاريخ 17/28/2222 وذات 

املميزات الأالية :

 CAFI TRANS SARL  : التسمية 

AUSTE

الشركاء : السيدصالح الدينموايا.

الشركة،  من  الغرض   : الهدف 

هو  الخارج،  في  أو  املغرب  في  سواء 

ممارسة ابنشطة الأالية :

البضائ   نقل  بخدمات  القيام 

الخام واإلمدادات وأي �شيء  واملواد 

عملية  أي  عادة  الغير.  عن  نيابة 

تأعلق باللوجستيك.

توفير خدمات النقل الشخصية.

تنفيذ خدمات املساعدة والأدريب 

املأعلقة باملجاالت اللوجستية.

توفير خدمات حماية ابصو .

مدنية  عملية  أي  أعم،   وبشكل 

مالية أو  تجارية  أو  عقارية   أو 

 أو صناعية مشار إليها أعاله بطريقة 

تسهل أو تعزز أو تطور نشاط الشركة 

غير  أو  مباشرة  أي مشاركة  وكذلك 

مباشرة من أي نوع في تعهدات تسعى 

ذات  أو  مماثلة.  أهداف  لأحقيق 

الصلة.
املقر االجأماعي : زنقة سمية إقامة 
حي   22 رقم   5 الطابق   3 شهرزاد 

النخيل الدار البيضاء. 

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسما    : االجأماعي  الرأسما  

االجأماعي محدد في122.222 درهم.

السنة االجأماعية : تبأدئ السنة 

االجأماعية من فاتح يناير وتنأهي في 

31 ديسمبر.

تم تعيين السيد صالح   : التسيير 

الدين موايا الحامل للبطاقة الوطنية 
رقم IC121 25 مسيرا للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

الأجاري لدى املحكمة الأجارية بالدار 

 ،17/28/2222 بأاريخ  البيضاء، 

تحت رقم469345.
ملخص قصد النشر

585 P

STE ADMIRAL TRANS
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقأ�شى 
القانون  إيداع  تم   ،2 /27/2222

املسؤولية  ذات  لشركة  الأأسي�شي 

املحدودة بأاريخ 17/28/2222 وذات 

املميزات الأالية :

 STE ADMIRAL  : التسمية 

TRANS SARL AU

الشركاء :

السيدة تورية جهاد.

الشركة،  من  الغرض   : الهدف 

هو  الخارج،  في  أو  املغرب  في  سواء 

ممارسة ابنشطة الأالية :

البضائ   نقل  بخدمات  القيام 

الخام واإلمدادات وأي �شيء  واملواد 

عملية  أي  عادة  الغير.  عن  نيابة 

تأعلق باللوجستيك.

توفير خدمات النقل الشخصية.

تنفيذ خدمات املساعدة والأدريب 

املأعلقة باملجاالت اللوجستية.
توفير خدمات حماية ابصو 

مدنية  عملية  أي  أعم،   وبشكل 

مالية أو  تجارية  أو  عقارية   أو 

 أو صناعية مشار إليها أعاله بطريقة 

تسهل أو تعزز أو تطور نشاط الشركة 

غير  أو  مباشرة  أي مشاركة  وكذلك 

مباشرة من أي نوع في تعهدات تسعى 

ذات  أو  مماثلة.  أهداف  لأحقيق 

الصلة.

املقر االجأماعي : زنقة سمية إقامة 

حي   22 رقم   5 الطابق   3 شهرزاد 

النخيل الدار البيضاء. 

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
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الرأسما    : االجأماعي  الرأسما  

االجأماعي محدد في 122.222 درهم.

السنة االجأماعية : تبأدئ السنة 

االجأماعية من فاتح يناير وتنأهي في 

31 ديسمبر.

التسيير : تم تعيين السيدة تورية 

جهاد الحاملة للبطاقة الوطنية رقم 

BK58389 مسيرة للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

الأجاري لدى املحكمة الأجارية بالدار 

 ،17/28/2222 بأاريخ  البيضاء، 

تحت رقم469343.
ملخص قصد النشر

586 P

P 5
SARL

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تأسيس شركة  تم   2222 يوليو   16

الصفات  ذات  املسؤولية  محدودة 

الأالية :

.P 5 SARL : التسمية

هدف الشركة : أي نشاط مأعلق 

باملعلوميات الغير املادية.

تكنولوجيا  خدمات  تقديم 

املعلومات واالتصاالت.

و1ي   وإنأاج  و1رمجة  تحليل 

البرمجيات.

املدة : 99 سنة.
سمية  زنقة   5  : االجأماعي  املقر 
 22 رقم   5 الطابق   3 إقامة شهرزاد 

الدار البيضاء.

الرأسما  : حدد في 52.222 درهم 

مجزئ على 5222 حصة من فئة 12 

دراهم للحصة الواحدة.

يسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

محدودة السيد مروان عابد والسيد 
ر�شى مومني.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  القانوني 

البيضاء بأاريخ 5 أكأو1ر 2222 تحت 
رقم 27 8 7.

587 P

GREEN SOCCER
RC  552 8

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

شركة  تأسيس  تم   2222 يناير   32

الصفات  ذات  املسؤولية  محدودة 

الأالية :

.GREEN SOCCER : التسمية

هدف الشركة : 

تأجير املالعب الرياضية.

توريد الخدمات وجمي  ابنشطة 

الرياضية.

إنشاء وتطوير امللأقيات الرياضية.

 بي  املالبس وابحذية واإلكسسوارات

الغذائية  املنأجات  و1ي   الرياضية 

واملشرو1ات غير الكحولية والوجبات 

السريعة، الحمام وغرفة الرياضة.

بي  مساحات إعالنية.

املدة : 99 سنة.

ولد بنعامر ر ب   : املقر االجأماعي 

3211 6 كم بوسكورة.

 522.222 في  حدد   : الرأسما  

من  حصة   5222 على  مجزئ  درهم 

فئة 122 درهم للحصة الواحدة.

يسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

أيت  الدين  جما   السيد  محدودة 

مانة والسيد محمد علي بنزكري.
  552 5  : رقم السجل الأجاري 

باملحكمة الأجارية بالدار البيضاء.

588 P

EXTRAVEL & EVENT
تصفية الشركة

 EXTRAVEL & الشركة  تسمية 

  : EVENT

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة لشريك الوحيد.
رأسما  الشركة : 122.222درهما.

رقم السجل الأجاري 3 2 38.

 -  114 : مجموعة  املقر االجأماعي 

مدخل 7 -شقة 112 - الطابق الراب  

الدار   - البرنو�شي  سيدي   - أنا�شي   -

البيضاء.

عام  جم   محضر  بموجب 
بالدار  الوحيد  للشريك  اسأثنائي 
للشركة   31/27/2222 في  البيضاء 
 EXTRAVEL & EVENT املسماة 

SARL AU تقرر مايلي :
الفض املبكر للشركة.

مصطفى  مرزقي  السيد  تعيين 
كمأمور لفض الشركة والساكن ب 
 -  13 رقم   -  37 زنقة   - القدس  حي 

سيدي البرنو�شي - الدار البيضاء
كعنوان  االجأماعي  املقر  تحديد 
 -  114 باملجموعة  الشركة  لأصفية 
مدخل 7 - شقة 112 - الطابق الراب  
الدار  البرنو�شي  سيدي   - أنا�شي   -

البيضاء.
تم القيام باإليداع القانوني بكأابة 
الضبط لدى املحكمة الأجارية بالدار 
تحت   25/28/2222 بأاريخ  البيضاء 

رقم 3852 7.
589 P

AT-MEDIC
تــــأ سـيـس

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
 2222/29/11 بأاريخ  البيضاء  الدار 
لشركة  ابسا�شي  القانون  وض   تم 
باملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الأالية : 
AT-MEDIC : التسمية

الهدف االجأماعي :
 IMPORTATION ET

EXPORTATION
املقر االجأماعي : 5 شارع عبد هللا 
بن ياسين عمارة بليدون طابق 5 رقم 

5  الدار البيضاء. 
من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

الأأسيس.
في  محدد  الرأسما    : الرأسما  
 512 إلى  مقسمة  درهم   122.222
للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 
الواحدة محررة ومسندة إلى الشريك 

أالو  السيد طارق رسام. 
درهم   122 و92  حصة من فئة 
للحصة الواحدة محررة و مسندة إلي 

الشريك ألأاني السيد جبار احمد.

القانوني  لالحأياط   %5  : ابر1اح 

سواء  الشركاء  تقدير  والباقي حسب 

يوزع أو ينقل.

التسيير : تم تعيين السيد كمسير 

للشركة ملدة غير محدودة طارق رسام 

جبار احمد.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تـم 

رقم  تحت  بالدارالبيضاء  الأجاري 

474747 بأاريخ 2222/12/26.
بيان مخأصر

590 P

CAPSULES COMEVENT
تأسيس شركة

بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ في 25 
القانون  إيداع  تم   2222 أغسطس 

املسؤولية  ذات  لشركة  الأأسي�شي 

املحدودة وذات املميزات الأالية :

 CAPSULES  : التسمية 

.COMEVENT

الهدف : وكالة اتصاالت : تصميم 

مواق  طباعة الرقمية لألحداث.

شارع   46  : االجأماعي  املقر 

الزرقطوني الطابق 2 الشقة 6 الدار 

البيضاء.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسما    : االجأماعي  الرأسما  

درهم  االجأماعي محدد في 122.222 

اجأماعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

درهم للواحدة مكأتبة  من فئة 122 

لفائدة  وموزعة  بالكامل  ومحررة 

السيد غوالم محمد.

السنة االجأماعية : تبأدئ السنة 

االجأماعية من فاتح يناير وتنأهي في 

31 ديسمبر.

تم تعيين السيد غوالم   : التسيير 

محمد مسيرا للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الأجاري 

بالدار البيضاء تحت رقم 72583 .
ملخص قصد النشر

591 P
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شركة فيال بارال
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسما  الشركة : 222.222 درهم
املقر االجأماعي : درب بوالحبا  
سيدي يوسف بن علي مراكش
الأعريف الضريبي : 6529227

العامة  الجمعية  بمقأ�شى 
بأاريخ  املنعقدة  العادية  غير 
في  الشركاء  قرر   ،1 /27/2222
طبقا ملقأضيات  »فيال بارا »  شركة 
5-96 عدم حل  من قانون   86 املادة 
الشركة قبل ابوان رغم أن النتيجة 
الصافية للشركة اقل من ¼ رأسما  

الشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كأابة  لدى  القانوني 
بأاريخ  بمراكش  الأجارية  باملحكمة 
 1152 2 رقم  تحت   28/28/2222

السجل الأجاري رقم 16623.
592 P

COQUILLAGE CASA
رأسما  : 1.222.222 درهم

رقم 21 زنقة مو�شى ابن نصير
حي كوتي الدار البيضاء

تعديل
الشريك  ابراهيم،  شكار  السيد 
الوحيد، يبي  34% من حصصه التي 
 COQUILLAGE شركة  في   يمألكها 
CASA والتي تبلغ 22 3 حصة بقيمة 
122 درهم لكل منها للسيد كوحمان 
 3 2.222 مبلغ  مقابل  العزيز  عبد 

 .
ً
درهم دفعه ابخير نقدا

لرأس  الجديد  الأوزي   سيكون 
املا  على النحو الأالي :

 662.222 إبراهيم  شكار  السيد 
درهم.

كوحمان  العزيز  عبد  السيد 
2.222 3 درهم.

املجموع : 1.222.222 درهم.
حصص  من   %34 بي   بعد 
الشريك السيد شكار إبراهيم لصالح 
السيد عبد العزيز كوحمان، تحولت 
املسؤولية  ذات  شركة  من  الشركة 
شركة  إلى  وحيد  بشريك  املحدودة 

ذات املسؤولية املحدودة.

يسأقيل السيد لحسن شكار من 

وظائفهم اإلدارية في الشركة ومنحهم 

الأفريغ الكامل إلدارتهم.

الشركاء  مجموعة  قررت  ثم 

كوحمان  العزيز  عبد  السيد  تعيين 

كمسير وحيد جديد للشركة لفترة غير 

محدودة و1صالحيات أوس .

كوحمان،  العزيز  عبد  السيد 
قبو   يعلن  الجم ،  في  الحاضر 

الوظائف التي كلفت به للأو.

تم اإليداع القانوني في قلم   : أوال 

البيضاء  بالدار  الأجارية  املحكمة 

رقم  تحت   25/12/2222 بأاريخ 

.748478

أودعت الشركة تعديلها في   : ثانيا 

السجل الأجاري بالدار البيضاء  تاريخ 

25/12/2222 تحت رقم 373 32.

593 P

 MOUMANE MOUNIA

 PHARMACIE BAB

LAMSALLA
7 شارع 15 حي موالي عبد هللا

عين الشق الدار البيضاء

السجل الأجاري رقم : 295 25

تعديل
ابسا�شي  النظام  عقد  بمقأ�شى 

فقد   .13/27/2222 بأاريخ  املحين 

 MOUMANE MOUNIA قرر شركاء

 PHARMACIE BAB LAMSALLA

مقسمة   2.662.222 ذات الرأسما  

إلى 26622 حصة اجأماعية ما يلي : 

فئة  من  حصة   26622 بي  

من  اململوكة  للحصة  درهم   122

طرف السيدة مومن مونية الحاملة 

  BK147436 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الحامل  أيوب رشدي  السيد  لفائدة 

.BE813888 للبطاقة الوطنية رقم

ليصبح الأقسيم الجديد لرأسما  

الشركة : 

 26622 رشدي  أيوب  السيد 

حصة اجأماعية.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
مسؤولية  ذات  شركة  من  وذلك 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  محدودة 

محدودة بشريك وحيد,
اسأقالة السيدة مومن مونية من 

مهام التسيير وإبراء ذمتها.
تعيين السيد أيوب رشدي كمسير 

للشركة ملدة غير محددة.
تحديث النظام ابسا�شي للشركة 
شريك  ذات  املسؤولية  املحدودة 

وحيد.
تم اإليداع القانوني بكأابة ضبط 
البيضاء  بالدار  الأجارية  املحكمة 
رقم  تحت   21/29/2222 بأاريخ 

.746784
594 P

 CAMIVER
SARL AU

مقرها االجأماعي : تجزئة الكرم 
279، رقم 279 سيدي غانم

مراكش
إعالن تعديلي

الوحيد  الشريك  قرار  بموجب 
بأاريخ 12 سبأمبر 2222 قرر السيد 

سامي حالب ما يلي :
 : للشركة  جديد  نشاط  إضافة 

محو  الزجاج أو منأج الزجاج.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بمراكش بأاريخ 25 سبأمبر 

2222 تحت رقم 115752.
596 P

SARI BUSINESS
S.A.R.L.A.U 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
وذات الشريك الوحيد

رأسمالها : 122.222 درهم
املقر : 12 شارع صبري بوجمعة

شقة 1 رقم 8
السجل الأجاري رقم : 299367

اسأثنائي  محضر  بمقأ�شى 
الشريك  قرر   ،2 /28/2222 يوم 
 SARI BUSINESS للشركة  الوحيد 

.S.A.R.L.A.U

املعرفة بإسهاب أعاله ما يلي :

املصادقة على تفويت 522 حصة 

في ملك السيدة حكيمة اللبار أندل�شي  

اجأماعية  حصة   1222 أصل  من 

لفائدة  للواحدة  درهم   122 بقيمة 

بطاقة حامل  كوهين  محمد  السيد 

CIN N ° C13652 

تعيين السيد محمد كوهين مسير 

جديد للشركة.

تغيير الشكل القانوني للشركة الى 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

29/29/2222 تحت رقم 745448.

597 P

SAFE OILS ET LUBRIFIANTS
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 122.222 درهم

مقرها  االجأماعي : مجموعة الأقدم  

إقامة GH 2 17 الطابق الثاني 

سيدي البرنو�شي البيضاء
رف  من رأسما  الشركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تاريخ 25/28/2222 تم تحرير محضر 

للشركاء  اجأماع للجم  االسثتنائي  

حيث تقرر ما يلي :
الزيادة في رأس ما  الشركة : زيادة 
رأسما  للشركة من 122.222 درهم 

خال    من  درهم   22.222.222 إلى 

إنشاء 199.222 حصة جديدة بقيمة  

122 درهم للحصة مدفوعة بالكامل  

عن  طريق  تعويض  ديون مسأحقة  

تم   والتي  الشركة   على   واجبة  و 

تضمينها  في الحساب الجاري للشركاء 

في الشركة و تدف   بالكامل  للشركاء .

املساهمات :

للسيد كميل ألرياحي 6.522.222 

درهم.

ألرياحي  إيناس  نفيسة  للسيدة 

3.522.222 درهم.
ألعماري  مريم  للسيدة 

12.222.222 درهم.
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درهم   22.222.222  : الرأسما  
مقسم على 222.222 حصة مقسمة 

على الشكل الأالي :
 65222 الرياحي  كميل  للسيد 

حصة.
إيناس  نفيسة  للسيدة 

ألرياحي35222 حصة.
 122222 ألعماري  مريم  للسيدة 

حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

21/12/2222 تحت رقم 748117.
598 P

RIBER IMMO
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
الرأسما  : 52.222.222 درهم 

مقرها االجأماعي : لجردنات 6 زاوية 
زنقة ڨارسوڨي وزنقة روما إقامة 

مونا الرقم 11 الطابق ابو  مر�شى 
السلطان البيضاء
تفويت حصص

بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ في تاريخ 
محضرا  تحرير  تم   21/29/2222
لجم  العام االسأثنائي للشركة حيت 

تمت املصادقة وتغيير ما يلي :
حصة   522.222 تفويت 
محمد  السيد  حوزة  في  اجأماعية 

ألرياحي إلى :
 325.222 ألرياحي  كميل  السيد 

حصة 
ألرياحي  ايناس  نفيسة  السيدة 

175.222 حصة.
الشركة    52.222.222 رأسما  

موزعا كاآلتي :
ألرياحي  كميل  السيد 

32.522.222 درهم. 
ألرياحي  ايناس  نفيسة  السيدة 

17.522.222 درهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بالبيضاء  الأجارية 

22/12/2222 تحت رقم 8362 7.
السجل الأجاري رقم : 436457.

599 P

 SOCIETE DE TRANSPORT 

NAFISSA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

RC :   7583

تفويت حصص
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تحرير  تم   22/29/2222 تاريخ  في 

االسأثنائي   العام  لجم   محضرا 

للشركة حيت تمت املصادقة و تغيير 

ما يلي :

حصة   222.222 تفويت 

محمد  السيد  حوزة  في  اجأماعية 

ألرياحي إلى :

 132.222 ألرياحي  كميل  السيد 

حصة.

ألرياحي  إيناس  نفيسة  السيدة 

72.222 حصة.
الشركة    22.222.222 رأسما  

موزعا كاآلتي :

ألرياحي  كميل  السيد 

13.222.222 درهم.

ألرياحي   إيناس  نفيسة  السيدة 

7.222.222 درهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ   بالبيضاء  الأجارية 

28/12/2222 تحت رقم :  922 7. 

600 P

STE FIRST CHANTIER  
 SARL 

شركة ذات مسؤولية محدودة 

الرأسما  : 52.222.222  درهم 

مقرها  االجأماعي  : لجرد نات 6 
زاوية زنقة  ڨارسوڨي  و زنقة روما 

إقامة  مونا الرقم 11 الطابق ابو  

مر�شى السلطان البيضاء  

تفويت حصص
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تحرير  تم   21/29/2222 تاريخ  في 

االسأثنائي   العام  لجم   محضرا 

للشركة حيت تمت املصادقة و تغيير 

ما يلي  :

حصة   522.222 تفويت 
محمد  السيد  حوزة  في  اجأماعية 

ألرياحي إلى : 
السيد    كميل ألرياحي :    325.222 

حصة.
    : ألرياحي  ايناس  نفيسة  السيدة 

175.222 حصة.
الشركة    52.222.222 رأسما  

موزعا كاآلتي :
   : ألرياحي  كميل  السيد 

32.522.222 درهم.
  : السيدة نفيسة ايناس ألرياحي  

17.522.222 درهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ   بالبيضاء  الأجارية 

22/12/2222 تحت رقم 748.361 
  السجل الأجاري رقم  : 436455.
601 P

 SOCIETE MERINAS IMMO
SMI

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 122.222  درهم

 GH 2 17   :  مقرها  االجأماعي
مجموعة الأقدم  إقامة سيدي 
البرنو�شي البيضاء الطابق الثاني

رف   رأسما  الشركة 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى   
تاريخ 25/28/2222 تم تحرير محضر 
للشركاء   اجأماع للجم  االسثتنائي  

حيت تقرر ما يلي   :
 : الشركة  ما   رأس  في  الزيادة 
زيادة رأسما  للشركة من 122.222 
من  درهم   22.222.222 إلى   درهم 
خال   إنشاء 199.222 حصة جديدة 
درهم للحصة مدفوعة   122 بقيمة  
تعويض  ديون  بالكامل  عن  طريق  
مسأحقة  وواجبة على  الشركة  والتي 
الجاري  الحساب  في  تضمينها   تم  
الواحد في الشركة و تدف    للشريك  

بالكامل  للشركاء .
أبسا�شي  القانون  من   6 املادة 
على  باملساهمات  املأعلق  للشركة 

الشكل الأالي :

للسيد كميل ألرياحي : 6.522.222 
درهم.

    : ألرياحي  إيناس  نفيسة  للسيدة 
3.522.222  درهم.

 : ألعماري  مريم  للسيدة 
12.222.222 درهم

درهم   2.222.222  : الراسما   
مقسم على 222.222 حصة مقسمة 

على الشكل الأالي :
 65222  : الرياحي  كميل   للسيد 

حصة.  
 : ألرياحي  اناس  نفيسة  للسيدة   

35222 حصة.    
للسيدة  مريم العماري  : 122.222 

حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بالبيضاء  الأجارية 

21/12/2222  تحت رقم  8125 7.
السجل الأجاري رقم  :  467781.
602 P

LIMPA PRO
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 
 15 سبأمبر 2222 قام شركاء شركة 
LIMPA PRO املأواجدة برقم 3-3 1 
 1 الطابق   4 زنقة عمار الريفي سلم 
ذات السجل الأجاري  الدار البيضاء 
العام  محضر  بوض     11279 رقم 

االسأثنائي بالقرارات الأالية :
تعديل الغرض االجأماعي للشركة 
م  تحديد ابنشطة الرئيسية كالأالي :
إنأاج منأجات الأنظيف املنزلية.

ومعدات  الأنظيف  معدات  بي  
الحماية الشخصية.

والأجارة،  والأصدير  االسأيراد 
أو  بواحد  املأعلقة  الخدمات  جمي  
أعاله  املذكورة  ابنشطة  من  آخر 

)الباقي بدون تعديل).
إعادة صياغة النظام ابسا�شي.

بكأابة  تم  القانوني  اإليداع 
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
 2222 سبأمبر   2 بأاريخ  البيضاء 

تحت رقم 748311.
اإلدارة

603 P
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TOP ORNEMENT
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
شريك وحيد

رأسمالها 122.222 درهم
مقرها االجأماعي : 282 زاوية زنقة 
ستراسبورغ شارع املقاومة الدار 

البيضاء
فأح فرع للشركة 2

بمقأ�شى محضر الجم  العام غير 
العادي املنعقد بالدار البيضاء بأاريخ 
املصادقة  تمت   2219 سبأمبر   11

على ما يلي :
فأح فرع للشركة.

للشركة  فأح فرع  املصادقة على 
زنقة  زاوية   282  : الأالي  العنوان  في 
عمارة  املقاومة  شارع  ستراسبورغ 
الطابق ابو  السفلي رقم 25   282

الدار البيضاء.
التسيير : تم تعيين السيد سكاسر 
لفرع  وحيد  كمسير  العزيز  عبد 

الشركة ملدة غير محدودة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 
سبأمبر   23 بأاريخ  البيضاء  بالدار 

2222 تحت رقم 7121 7.
604 P

STE B.A.J IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها : 3.222.222  درهم

31 قسارية 25 زنقة مقداد بوشعيب 
الدار البيضاء

محضر توسي  النشاط اإلجأماعي 
للشركة

بمقأ�شى الجم  العام غير العادي 
شركاء  قرر   18/29/2222 بأاريخ 
  B.A.J IMPORT EXPORT شركة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
الكائن  درهم   3.222.222 رأسمالها 
 25 قسارية   31  : اإلجأماعي  مقرها 
زنقة مقداد بوشعيب الدار البيضاء 

ما يلي :
بإضافة  الشركة  غرض  تمديد   

نشاط  ٰبي  ابسماك واللحوم.

تعديل عقد الأأسيس املادة 2.
سيأم اإليداع القانوني في املحكمة 

الأجارية بالدار البيضاء.
605 P

   STE NTM DEVICES
شركة محدودة املسؤولية 
رأسمالها : 12.222 درهم

املقر االجأماعي : 7 زنقة سبأة، 
إقامة رامي الطابق الثاني، مكأب 

رقم 8، الدار البيضاء
تغيير اسم الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
 ،12/29/2222 بأاريخ  بالبيضاء 
قررت شركة إن تي إم دوفاس، شركة 

محدودة املسؤولية ما يلي :
بلوالب  إلى  الشركة  اسم  تغيير 

.BLUELAB
للنظام   2 رقم  البند  في  تغيير 
اسم  يلي:  كما  للشركة  ابسا�شي 

.BLUELAB-SARL الشركة هو
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالبيضاء في 21/12/2222 تحت رقم 

.7 8127
606 P

STE LADEVCO
SARL 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اقامة القصر،
 عمارة د، الطابق 5 رقم 23 

شارع غاندي ويعقوب املنصور 
الدار البيضاء

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
296885

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تمت   2 /29/2222 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت حصص  تفويت حصص: 
لفائدة  العيوني  محمد  �شي  السيد 
ووليد  العيوني  هشام  السيدين 

العيوني.
محمد  �شي  السيد  اسأقالة 

العيوني من تسيير الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

26/12/2222 تحت رقم 748659.

607 P

 STE COLADIS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اقامة القصر، عمارة 

د، الطابق 5 رقم 23 شارع غاندي 

ويعقوب املنصور

الدار البيضاء.

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

165165

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2 /29/2222 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت حصص : تفويت حصص 

السيد هشام العيوني لفائدة السيد 

�شي محمد العيوني.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

.25/12/2222

608 P

شركة  دي كــــافي أطلنــتـــيك
 SODECAFشركة  صوديــــــــــكاف

شــــركة مجهـــــولة االســــــــم

رأسمالها : 52.222.222  درهم

مقرها االجأماعي : 5/7  زنقة   كاي    

الدار البيضاء

تحويل املقــر االجــأماعي للشركة
- بمقأ�شى الجم  العـــام الـغيــر   1

املنعــــقد  صــوديــكاف  لشركة   عادي 

قرر    2222 سبأمبر   فاتح  بأـــاريــــخ 

باإلجماع مساهمو الشــركة ما يلي : 

املقــر االجـأماعي للشركة  تحويل  

زنقة عبد الرحمان بن غزالة   5  : إلى 

الدار    - املحمدي   الحي  الفيليت  

البيضاء .

و1الأالي تغيــير  البــند 4 من القانون 

ابسا�شي للشركة.

لدى  القانوني  اإليــداع   تـــم   -  2

الأجارية  باملحكمة   الضبط  كأابة  

أكأو1ر   26 بأاريخ  البيضاء  بالدار 

2222  تحت رقم  8628 7.
نسخة قصد النشر واإلعالن

مجلس اإلدارة

609 P

شركة كلينيك زهور ياسمين
شـركة ذات مسـؤولية محـدودة

تلقاه  توثيقـي  عقـد  بمـقأ�شى 

موثق  سوكاني  جال   االسأاذ 

يونيو  و29   19 بأاريـخ  بسطات، 

يونيو   29 سجل بسطات في   ،2222

2222 تحت املراجــ  الأاليـة :

ابمر   5522/2222 اإليداع 

سجل   ،5 32/2222  : بالقبض 

 ،SIT2222V25937666 : الحسابات

العام  الجـم   محضـر  و1مقأــ�شى 

 ،2222 يونيو   17 بأاريخ  االسأثنائي 

مصادق عليه بنفس الأاريخ.

 تمت املوافقة على :

ابسهم  تحويل  على  املوافقة 

 OLIVIERS شركة  من  املمنوحة 

 MK SANTE وشركة   SANTE MA

 CLINIQUE بصفتهما شركاء في شركة

لصالح   ZOHOR YASMINE SARL

عبد  والسيد  توفيقي  ر1ي   السيد 

اللطيف بونصير والسيد املهدي ريحي.

تعديل قانون الشركة.                                                                                                                    

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبأدائية بالفقيه 

بن صالح تحت رقم 127/2222. 

610 P

 STE CLINIQUE ZOHOR

YASMINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الجم   محضر  و1مقأ�شى   

 ،2222 يونيو   26 بأاريخ  العام 

مصادق عليه بنفس اليوم.

قرر ما يلي :

لألسهم  االسمية  القيمة  ارتفاع 

من 52.5 درهم الى 1222 درهم.
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كلينيك  شركة  ما   رأس  ارتفاع 
زهور ياسمين شركة ذات املسؤولية 
وخمسة  خمسمائة  من   املحدودة 
وعشرون الف درهم 525.222 درهم  

الى مليون   1.222.222درهم.
قضايا مخألفة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة اإلبأدائية بالفقيه 

بن صالح تحت رقم 99/2222.
611 P

STE VENUS ARCHITECTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
برأس ما   : 222.22. 122 درهم
املقر الرئي�شي : 13 زنقة احمد 

املجاطي إقامة النخيل الطابق 1 رقم 
8 الدار البيضاء

السجل الأجاري برقم 68527 
الأعريف الضريبي رقم 5927262 

في  الوحيد  املساهم  قرار  بعد 
VENUS ARCHITECTURE شركة 

بأاريخ 31/8/2222 تقرر ما يلي :
الهدف  الشركة،  هدف  تغيير 

الجديد هو :
مزاولة مهنة املهندس املعماري.

تحديث النظام ابسا�شي.
محكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
 29/29/2222 بأاريخ  البيضاء  الدار 

تحت رقم   222.
612 P

فيدوريك

شارع املقاومة زاوية ستراسبورغ إقامة كازا 1 

مكأب  2  الدار البيضاء

AJIAL ASSURANCES
تأمينات أجيا 

التي أصبحت أجيا  باتريموان 
AJIAL PATRIMOINE

شركة محدودة املسؤولية ذات 
الشريك الوحيد

رأسمالها : 122.222 درهم
مقرها االجأماعي : 15 زنقة أبو 

العباس إقامة سعيدة الطابق الثاني 
بوركون الدار البيضاء

تغيير النشاط االجأماعي واسم 

الشركة للشركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد 

تأمينات أجيا 

واعأماد قانون أسا�شي جديد

مؤرح  االسأثنائي  القرار  بموجب 

الشريك  اتخذ   2222 يوليو   22 بـ 

الوحيد للشركة املحدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد تأمينات أجيا  

أبو  زنقة   15 البيضاء  الدار  ومقرها 

العباس إقامة سعيدة الطابق الثاني 

بوركون القرارات الأالية :

إيقاف نشاط الأأمين بعد الأناز  

لشركة  فوض  الذي  الترخيص  عن 

مارس   22 بأاريخ  للأأمين  سهام 

2222، تكليف شركة تأمينات أجيا  

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

بالسيدة  ممثلة  الوحيد  الشريك 

ملهندز عماني سعاد بأمثيلها.

والغرض  النشاط  في  الأغيير 

املادة  و1الأالي  للشركة  االجأماعي 

تنص  التي  ابسا�شي  النظام  من   3

اآلن على إدارة أو تشغيل أو شراء أو 

نوع  أي  من  العقارات  تأجير  أو  بي  

جمي   أداء  م   ابغراض  ولجمي  

أعما  الأطوير والأجهيزات واملعدات 

 والأعاقد من الباطن وجمي  العمليات

العرضية  أو  املصاحبة  املعامالت  أو 

للنشاط الرئي�شي أو تقديم الخدمات.

تغيير اسم الشركة الذي أصبح   

.PATRIMOINE أجيا  باتريموان

جديد  أسا�شي  نظام  اعأماد 

يستبعد بشكل خاص جمي  ابحكام 

على  القانون  يفرضها  التي  املحددة 

في  تعمل  لشركة  ابسا�شي  النظام 

قطاع الأأمين.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

 21 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

سبأمبر 2222 تحت رقم 746637.
لإليداع والنشر

املدبر

613 P

شركة  كاه ديفلوبمونت
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسما  الشركة : 122.222 درهم
جأماعي : 37 شارع منصور 

ْ
املقر اال

الذهبي - كليز مراكش
الأعريف الضريبي : 26 37725

غير  العامة  الجمعية  بمقأ�شى 
فبراير   23 بأاريخ  املنعقدة  العادية 

2222 تقرر ما يلي :  
122حصة  لـ  الجزئي  الأفويت 
اجأماعية من حصص شركة ابسهم 
املبسطة من القانون الفرن�شي »لودو» 
للشركة ذات املسؤولية املحدودة من 

شريك وحيد »إم سابر» ؛
ذات  الشركة  على  املوافقة 
املسؤولية املحدودة من شريك وحيد 

»إم سابر» كشريك جديد ؛ 
تحيين النظام ابسا�شي للشركة : 

6 و7 من النظام  تم تعديل املواد 
ابسا�شي ؛

كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة الأجارية بمراكش 
رقم  تحت   2222 مارس   12 بأاريخ 
2818 السجل الأجاري رقم 99283.
614 P

شركة ريد اليف-برود 
شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها  122.222،22 درهم

املقر اإلجأماعي : رقم 151 درب 
السقاية، حي بن صالح

مراكش
غير  العامة  الجمعية  بمقأ�شى 
العادية بأاريخ 21 مارس 2222، تقرر 

ما يلي :
بيير  لورون  السيد  اسأقالة 
مسير  منصب  من  هان  لوسيان 

الشركة ؛
مصباح مونيا  السيدة  اعأماد 
مسيرة وحيدة    Mounia MESBAH

للشركة ملدة غير محدودة ؛
مصباح مونيا  السيدة  حصو  
Mounia MESBAH على أجر إجمالي 

شهري ؛

الوحيد  للأوقي   الشركة  تخض  

  Mounia مصباح  مونيا  للسيدة  

MESBAH  املسيرة الوحيدة للشركة ؛

االلتزام  بأهلية  يأعلق  وفيما 

للمسيرة  يمكن  ال  واملالي،  القانوني 

الوحيدة، بأوقيعها الوحيد، إبرام ما 

يلي :

أو الكراء تحت   كل عقود الكراء  

اليد أو اإلدارة ؛

اتفاقية االئأمان أو الأأجير ؛

عقود البي ، باسأثناء عقود البي  

املرتبطة مباشرة بنشاط الشركة ؛
بصو   حيازة  أو  تحويل  عقود 

الشركة أو ممألكاتها ؛

عقود اإليجار.

االستثمارات  فإن  عام،  وبشكل 

التي قد تؤثر على امليزانية العمومية 

لالتفاق  تخض   أن  البد  للشركة 

املسبق بين الشريكين.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كأابة  لدى  القانوني 

بأاريخ  بمراكش  الأجارية  باملحكمة 

 1152 3 رقم  تحت   28/28/2222

السجل الأجاري رقم 89913.

615 P

شركة إ 3 إن جيستيون
I3N GESTION 

شركة ذات مسؤولية محدودة

 من شريك وحيد
رأسما  الشركة : 122.222 درهم

املقر االجأماعي : محل رقم  12 

عمارة فينيسيا شارع إمام الشافعي 

مراكش

الأعريف الضريبي : 15255267

العامة  الجمعية  بمقأ�شى 

بأاريخ  املنعقدة  العادية  غير 

22/22/2222 الشركاء ما يلي :

حصص   12 لـ  الجزئي  الأفويت 

اجأماعية من حصص ش.ذ.م.م من 

 SHELVER MAROC وحيد  شريك 

للسيدة نهى الحضري ؛

نهى  السيدة  على  املوافقة 

الحضري كشريك جديد ؛ 
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للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  إلى  وحيد  شريك  من 

مسؤولية محدودة ؛

تحيين النظام ابسا�شي للشركة ؛

اإليداع  تم   : القانوني  ااٍليداع 

الضبط  كأابة  لدى  القانوني 

بأاريخ  بمراكش  الأجارية  باملحكمة 

 5566 رقم  تحت   15/29/2222

السجل الأجاري رقم 68623.

616 P

I3N GESTION
شركة إ 3 إن جيستيون

شركة ذات مسؤولية محدودة من 

شريك وحيد

رأسما  الشركة : 122.222 درهم

املقر االجأماعي : محل رقم 12 عمارة 

فينيسيا شارع إمام الشافعي مراكش

الأعريف الضريبي : 15255267

غير  العامة  الجمعية  بمقأ�شى 

ديسمبر   27 العادية املنعقدة بأاريخ 

2219 قرر الشريك الوحيد ما يلي :

تمديد الغرض االجأماعي للشركة 

والكي  والصباغة  والغسيل  الكي  إلى 

والصناعي  الأقليدي  املسأوى  على 

املرتبطة  ابخرى  ابنشطة  وجمي  

بهذه الخدمات.

في  الكائن  االجأماعي  املقر  نقل 

عمارة فينيسيا شارع   12 محل رقم 

أقيود  إلى  مراكش  الشافعي  إمام 

سيدي غانم مراكش رقم 511.

النظام  من   4 و   2 املواد  تعديل 

ابسا�شي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كأابة  لدى  القانوني 

بأاريخ  بمراكش  الأجارية  باملحكمة 

 5564 تحت رقم   2222 سبأمبر   15

السجل الأجاري رقم 68623.

617 P

SOCIETE CHRONOTEX
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد
رأسمالها   122.222    درهم

املقر االجأماعي : 61 شارع اللة 
اليقوت الطابق 1 رقم 56، الدار 

البيضاء
السجل الأجاري 23717 

تصفية الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
 ،11.22.2222 بأاريخ  بالبيضاء 
 SOCIETE لشركة  الشركاء  قرر 
محدودة  شركة   ،CHRONOTEX

املسؤولية ما يلي :
تصفية الشركة.

قرر الشركاء تعيين السيد الخياط 
والسيد  بو1كر  والخياط  مصطفى 

مينن صالح للقيام بالأصفية.
شارع   533  : هو  الأصفية  مقر 
الدار   15 الشقة   6 الطابق   6 محمد 

البيضاء.
بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالبيضاء في 22.29.2222 تحت عدد 

.746916
618 P

 SOCIETE KMFOOD
DISTRIBUTION

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها : 122.222 درهم
مقرها االجأماعي : 46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 6 
الدار البيضاء

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
385633

حل الشركة
املؤرخ  الشركاء  قرار  بمقأ�شى 
حل  تقرر   2222 أغسطس   27 في 
 SOCIETE KMFOOD شركة 
ذات   DISTRIBUTION SARL
رأسمالها  مبلغ  محدودة  مسؤولية 
مقرها عنوان  درهم   122.222  :

الزرقطوني  شارع   46  : االجأماعي   

الطابق الثاني الشقة 6 الدار البيضاء 

لعدم بلوغ للهدف الذي أنشئت من 

أجله.

بمقرها  الأصفية  مكان  حدد 

الزرقطوني  شارع   46  : االجأماعي 

الدار   6 الشقة  الثاني  الطابق 

البيضاء.

خاليلي  محمد  السيد  عين 

بلوك  املهدية  الشرطة  بحي  الساكن 

12 شقة 7 درب غلف الدار البيضاء 

مصفي للشركة.

وعند االقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املأعلقة بالأصفية.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالدار البيضاء يوم 2 أكأو1ر 2222 

تحت رقم  832 7.

619 P

MUNDO LIAD
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
رأسمالها 122.222  درهم

92 شارع الجروند الطابق السفلي 

الدار البيضاء

حل الشركة
بمقأ�شى الجم  العام غير العادي 

شريك  قرر   28/21/2222 بأاريخ 

شركة ذات   MUNDO LIAD شركة 

واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
الكائن  درهم   122.222 رأسمالها 

شارع الجروند   92 مقرها اإلجأماعي 

الطابق السفلي الدار البيضاء ما يلي :

حل الشركة.

تعيين الشخص املكلف بالأصفية 

كوثر الجال�شي.

تحديد مكان الأصفية.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

25/23/2222 تحت رقم 733321.

620 P

HARVY NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
رأسمالها 122.222 درهم

  زنقة  سومية إقامة شهرزاد 3 
الطابق 5 الدار البيضاء

حل الشركة
بمقأ�شى الجم  العام غير العادي 
شريك  قرر   17/29/2222 بأاريخ 
ذات   HARVY NEGOCE شركة 
واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
الكائن  درهم   122.222 رأسمالها 
مقرها اإلجأماعي  زنقة  سومية إقامة 
البيضاء  الدار   5 الطابق   3  شهرزاد 

 ما يلي :
حل الشركة.

املكلف  الشخص  تعيين 
بالأصفية.

تحديد مكان الأصفية.
سيأم اإليداع القانوني في املحكمة 

الأجارية بالدار البيضاء.
621 P

GLOBAL FEED
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
رأسمالها 12.222 درهم

61 شارع لال الياقوت زاوية مصطفى 
املعاني رقم 85 الطابق الثاني مركز 

الأجاري رياض، الدار البيضاء
حل الشركة

غير  العام  الجم   بمقأ�شى 
قرر   32/12/2219 بأاريخ  العادي 
ذات   GLOBAL FEED شريك شركة 
واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
رأسمالها 12.222 درهم الكائن مقرها 
اإلجأماعي61 شارع لال الياقوت زاوية 
الطابق   85 رقم  املعاني  مصطفى 
الدار  رياض  الأجاري  مركز  الثاني 

البيضاء  ما يلي :
حل الشركة

املكلف  الشخص  تعيين 
بالأصفية.

تحديد مكان الأصفية.
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املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

25/22/2222 تحت رقم 732112.
622 P

LIBRAIRIE DAR AL OLOUM
شركة محدودة املسؤولية 

رأسمالها 12.222 درهم
املقر االجأماعي : 132 شارع عبد هللا 

كنون، حي ياسمينة، برشيد
تصفية الشركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ ببرشيد 
قررت   ،21/29/2222 بأاريخ 
محدودة  شركة  العلوم،  دار  مكأبة 

املسؤولية ما يلي :
تصفية الشركة.

قررت الشركة تعيين السيد عبد 
العزيز قديري للقيام بالأصفية.

شارع   132  : هو  الأصفية  مقر 
عبد هللا كنون، حي ياسمينة، برشيد

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت عدد  ببرشيد في32/29/2222  

.1288
623 P

O.A BOIS 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي. 144 زنقة 
محمد سميحة اقامة جوهرة محمد 
سميحة الطابق 6 شقة 35 - الدار 

البيضاء املغرب 
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

299629
حل شركة

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
حل  تقرر   12/27/2222 في  املؤرخ 
املحدودة    املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    O.A BOIS SARL
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
زنقة محمد سميحة   144 اإلجأماعي 
اقامة جوهرة محمد سميحة الطابق 
املغرب  البيضاء  الدار   -  35 شقة   6
لجمود  الشركاء  اتفاق   : نتيجة     -

الشركة منذ سنوات.

زنقة   144 الأصفية  مقر  وحدد 

محمد سميحة اقامة جوهرة محمد 

الدار   -  35 شقة   6 سميحة الطابق 

البيضاء املغرب. 

نعماني  ر1يعة  السيدة   : وعين 
رقم   61 زنقة   1 ازهاري  تج  عنوانها 

كمصفي  البيضاء  الدار  االلفة   5

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

21/29/2222 تحت رقم 5628 7.

624 P

JISR EXPERTISES
S.A.R.L

نقل املقر الرئي�شي وتعديل اإلدارة
االجأماع  مداولة  بنود  بموجب 

العام االسأثنائي في فاتح يونيو 2222 

 ،«JISR EXPERTISES SARL« لشركة

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة 

برأس ما  122.222 درهم.

بدر  القامة  الرئي�شي  املقر  نقل 

سرقوف رقم 9،  الطابق 2 الجديدة، 

الى مكأب 16، شارع النخيل، ميدان 

ملك الجديدة 2 2 2.

السيد  السابق  املسير  واسأقالة 

نبيل جمعاوي وتعيين املسير الجديد 

السيد محمد جمعاوي.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  بالجديدة  الأجارية 

26/22/2219 تحت الرقم 15231.

625 P

 SOCIETE MASTER

 EXPERTISES EX INSAF

SYNERGIE
مركز نادية إقامة 3 شقة 9  إبراهيم 

الروداني الدار البيضاء 22392

السجل الأجاري: 1555 2

تفويت الحصص 
في 21 يونيو 2222 وافق الشركاء 

وقرروا ما يلي :

سهم    122 املوافقة على تفويت 

لصالح  جمعاوي  مها  السيدة  بين 

السيد محمد جمعاوي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

27/2211/ 1 تحت رقم 1555 2

626 P

SOCIETE INSAF
SARL

مركز نادية إقامة 3  شقة 12 شارع 

إبراهيم الروداني الدار البيضاء 

22392

السجل الأجاري: 67643

تفويت الحصص 
في 21 يونيو 2222 وافق الشركاء 

وقرروا ما يلي :

سهم   722 تفويت  على  املوافقة 

لصالح  جمعاوي  مها  السيدة  بين 

السيد محمد جمعاوي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

26/12/1992 تحت رقم 67643

627 P

 SOCIETE: ATLAS

EXPERTISES
SARL 

مركب مكأب اطلس 13 شارع 

الجوالن مكأب 4 فاس 32232

السجل الأجاري: 41369

تفويت الحصص 
اعأباًرا من 21 يونيو 2222، وافق 

الشركاء وقرروا ما يلي :

سهم    22 تفويت  على  املوافقة 

لصالح  جمعاوي  مها  السيدة  بين 

السيد محمد جمعاوي والسيد نبيل 

جمعاوي والسيد كما  جمعاوي.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

 2213/25/15 في  بفاس  الأجارية 

تحت رقم 41369.

628 P

TOP ORNEMNET
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود
ذات شريك وحيد

رأسمالها : 122.222 درهم
مقرها االجأماعي : 282 زاوية زنقة 

ستراسبورغ شارع املقاومة
 الدار البيضاء

فأح فرع للشركة 1
بمقأ�شى محضر الجم  العام غير 
العادي املنعقد بالدار البيضاء بأاريخ 
املصادقة  تمت   2219 سبأمبر   12

على ما يلي :
فأح فرع للشركة.

الشركة  فأح فرع  املصادقة على 
زنقة  زاوية   282 : الأالي  العنوان  في 
الدار  املقاومة  شارع  ستراسبورغ 

البيضاء.
التسيير : تم تعيين السيد سكاسر 
لفرع  وحيد  كمسير  العزيز  عبد 

الشركة ملدة غير محدودة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
الأجارية  باملحكمة  الضبط  كأابة 
بالدار البيضاء يوم 23 سبأمبر 2222 

تحت رقم 7122 7.
629 P

BLUE LIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها 12.222 درهم
املقر االجأماعي : شارع توفيق 

الحكيم ونجيب محفوض كوتيير 
الطابق السادس الدارالبيضاء 

االسأثنائي  العام  الجم   قرر 
املنعقد بأاريخ 18 ماي 2222 لشركة  

BLUE LIONS  ش.م.م ما يلي :
اسأقالة السيدة ان لوغ نوماندين    

من مهامها كمسير ة للشركة
تعيين السيد مهدي زيادي  كمسير  

للشركة ملدة غير محددة.
بكأابة   القانوني    اإليداع    تم 
الأجارية بالدار   للمحكمة    الضبط  
18 ماي 2222 تحت   بأاريخ  البيضاء 

رقم 8327 7
630 P
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TRANSDEM
S.A.R.L A.U 

راسما  122.222 درهم

املقر االجأماعي مجموعة الأقدم 

2 17- الطابق 2 سيدي البرنو�شي 

الدار البيضاء

السجل الأجاري 262911   

بي  أسهم الشركة
تعيين مسير جديد

 31 بأاريخ  عرفي  عقد  بموجب 

البيضاء،  الدار  في   2222 أغسطس 

بأفويت  دمو  محمد  السيد  قام 

شركة  في  له  مملوك  سهم   1222

TRANSDEM إلى السيد عبد القادر 

أدير.

 31 في  املأخذة  للقرارات  وفًقا 

املساهم  فإن   ،2222 أغسطس 

الوحيد:

السيد  باسأقالة  علما  أحيط 

محمد دمو من منصب املسير الوحيد.

عين السيد عبد القادر أدير مسيًرا 

وحيًدا للشركة.

النظام  من   7 املادة  تعديل 

ابسا�شي.

قلم  في  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  الأجارية  املحكمة 

برقم   2222 أكأو1ر   6 بأاريخ 

.748676

631 P

CORP MAROC
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

تمت   2222 سبأمبر   17 بطنجة يوم 

لشركة  الأأسي�شي  القانون  صياغة 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد لها 

الخصائص الأالية :

.CORP MAROC : التسمية

الهدف : شركة استشارات املالية 

واإلدارية.

ابراهيم  ساحة   : املقر االجأماعي 

 3 الطابق   II بتهوفن  الروداني إقامة 
رقم 82 طنجة.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأسما  : حدد رأسما  الشركة 

في مبلغ 122.222 درهم.

 Mr. اإلدارة : عهد تسيير الشركة لـ

.BENBAHTANE KARIM

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبر.

وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بالسجل الأجاري للمحكمة 

الأجارية بطنجة بأاريخ فاتح أكأو1ر 

تحت رقم 128353.

632 P

BRIGHT PANDA LIVING
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

بالر1اط يوم 25 سبأمبر 2222 تمت 

لشركة  الأأسي�شي  القانون  صياغة 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد لها 

الخصائص الأالية :

 BRIGHT PANDA  : التسمية 

.LIVING

املواد  وتصدير  اسأيراد   : الهدف 

الغذائية وغير الغذائية.

شارع   4 فيال   : االجأماعي  املقر 

النو1يال قطاع 17 حي رياض الر1اط.

من تاريخ  سنة ابأداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأسما  : حدد رأسما  الشركة 

في مبلغ 122.222 درهم.

 Mr. اإلدارة : عهد تسيير الشركة لـ

.ELAIDI SLIMANE MAELIEN

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبر.

وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بالسجل الأجاري للمحكمة 

أكأو1ر   8 بأاريخ  بالر1اط  الأجارية 

تحت رقم 146571.

633 P

كرفكس
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

بمقأ�شى عقد عرفي قرر الشركاء 

ما يلي :

الجم  العام في 26 يونيو 2222 :

املوافقة على الحسابات.

حايك  إيمان  من  الحصص  نقل 

إلى انير الكير.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

إلى شركة  ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد.
الصادر   34796 رقم وض  امللف 

عن املحكمة الأجارية بالر1اط تحت 
الأجاري  بالسجل  الأقييد  رقم 

.2 215

634 P

STE IAMAR ASSISTANCE
SARL

الرأسما  : 122.222 درهم

تعديل شركة
غير  عام  جم   محضر  بموجب 

عادي بأاريخ 9 ماي 2218 قرر مسيرو 

 AGHOULAD ASSISTANCE شركة

 E28  رقم املنزه  بحي  مقرها  الكائن 

بسيدي عال  البحراوي ما يلي :

بي  الحصص :

 522 اغوالد  عرفة  السيد  باع 

السيد  إلى  درهم)   52.222( حصة 

مصطفى الصباري.

تغيير حصص الشركة :

 522 الصباري  مصطفى  السيد 

حصة )52.222 درهم)

حصة   522 السيد عرفة اغوالد 

)52.222 درهم)

تعيين السيد عرفة اغوالد والسيد 

مصطفى الصباري كمسيرن للشركة 

ملدة غير محدودة.

من  الشركة  اسم  تغيير 

إلى   AGHOULAD ASSISTANCE

.IAMAR ASSISTANCE اسم

املنظم  القانون  في  تغيير  إحداث 

للشركة.

بمكأب  الأعديل  وثائق  وض   تم 

 الضبط باملحكمة االبأدائية بالخميسات

رقم  تحت   2222 أكأو1ر   8 بأاريخ 

.1182

635 P

CABINET CONSEIL D’EXPERTS

شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها 522.222 درهم

1 شارع الشهيد ضياء الرحمان قطاع 1 بلوك ج 

السوي�شي الر1اط

TRAZUR
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 122.222 درهم

إقامة زهور رقم 19 و 22 شقة 6 

طريق مهدية سال

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

أكأو1ر   7 للشركة الذي عقد بأاريخ 

بأاريخ  وقرر الشريك الوحيد   2219

21 سبأمبر 2222 تقرر ما يلي :

 : االجأماعية  الحصص  بي  

حصة   522 بي   على  املوافقة  تمت 

اجأماعية كانت بحوزة السيد ياسين 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  عطة  بن 

لصالح   AE122828 رقم  الوطنية 

لبطاقة  الحامل  بهالوي  بدر  السيد 

.AE5194 الأعريف الوطنية رقم

تمت   : الشركة  مسير  اسأقالة 

السيد  اسأقالة  املوافقة على قبو  

ياسين بن عطة من منصبه كمسير 

مشارك للشركة و1الأالي منحه إبراءا 

كامال دون تحفظ.

تعيين مسير جديد للشركة :
بهالوي  بدر  السيد  تعيين  تم 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 
لفترة  للشركة  كمدير   AE5194 رقم 

أو  املدة  قيود  دون  محددة  غير 

الصالحيات.

تعديل   : تعديل النظام ابسا�شي 

املواد 6 و 7 و 12 من النظام ابسا�شي.

تحديث النظام ابسا�شي.

الوكالة للقيام باإلجراءات.
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بسال  الأجارية  باملحكمة  القانوني 
تحت رقم   2222 سبأمبر  بأاريخ  2 

.358
رقم  تحت   2222 أكأو1ر   9

.35184
636 P

AY SOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 
5 أكأو1ر 2222 تم تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة خصائصها كالأالي :

.AY SOUR : التسمية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
الهدف : بي  املعدات املنزلية.

مقاو  في أشغا  البناء وابشغا  
املخألفة.

زنقة جنان   11  : املقر االجأماعي 
سيدي عال  البحراوي تيفلت.

 122.222  : الشركة  رأسما  
درهم.

السيد اية سراخ 522 حصة.
 522 سراخ  مصطفى  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

اية  السيدة  تعيين  تم   : التسيير 
سراخ الحاملة للبطاقة الوطنية رقم 
مسيرة للشركة ملدة غير   AS1 268

محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بتيفلت في 9 أكأو1ر 2222 

تحت رقم 173.
637 P

الكحالوي فابريكاسيون فيسو 
رادياتور

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 122.222 درهم

23 شارع عقبة بن ناف  الحي 
املحمدي الدار البيضاء

السجل الأجاري بالدار البيضاء 
 23879

تفويت حصص اجأماعية
بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
 2212 ديسمبر   14 بأاريخ  البيضاء 
فوت السيد الكحالوي مصطفى 822 
الشركة  في  يملكها  حصة اجأماعية 

يونس  الكحالوي  السيد  لفائدة 
بمعد   شعيب  الكحالوي  والسيد 

22  حصة لكل واحد.
العام  الجم   ملداوالت  طبقا 
البيضاء  بالدار  املؤرخ  االسأثنائي 
الشريكان قرر   2222 يوليو   17  في 

ما يلي :
الحصص  تفويت  على  املصادقة 

االجأماعية.
تحويل الشكل القانوني من شركة 
لشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  وحيد 
قانونها  على  واملصادقة  محدودة 

ابسا�شي الجديد.
السيد  اسأقالة  على  املصادقة 
تسيير  من  مصطفى  الكحالوي 
الكحالوي  السيد  وتعيين  الشركة 
يونس الحامل للبطاقة الوطنية رقم 
BK675253 الساكن بالفأح 1 الرقم 
البيضاء  الدار  معروف  سيدي   33
الحامل  شعيب  الكحالوي  والسيد 
 BK613262 رقم  الوطنية  للبطاقة 
سيدي   33 الرقم   1 الساكن بالفأح 
مسيران  البيضاء  الدار  معروف 

للشركة ملدة غير محددة.
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
 2222 سبأمبر  بأاريخ  2  البيضاء 

تحت رقم 7259 7.
من أجل الألخيص واالشهار

املسيرة

638 P

K-PAC
SARL

ك باك ش.م.م
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 12.222 درهم

املقر االجأماعي : 131 شارع انفا 
 إقامة أزرو مكأب 11 ب

الدار البيضاء
تأسيس شركة

بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 
تم تأسيس شركة   2222 سبأمبر   7  
املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

الأالية :

الشركاء : 

 KFG شركة ك ف ج سوليسيون

.SOLUTIONS SARL

كونسلأينك  ادفايص  برو  شركة 

 PRO ADVICE SONSULTING

.SARL AU

التسمية : K-PAC ك باك ش.م.م.

: شركة محدودة  الشركة  نوعية 

املسؤولية.

االنعاش   : االجأماعي  املوضوع 

العقاري.

الخدمات واالستشارات العقارية.

مقاو  أعما  البناء.

التسيير  كراء،  اكتساب،  خلق، 

الحر لكل أصل تجاري، كراء، تجهيز 

ابصو   املؤسسات،  كل  واسأغال  

الورشات  املعامل،  الأجارية، 

املأعلقة بإحدى ابنشطة املحددة.

كل  وتفويت  اسأغال   اكتساب، 

املأعلقة  االختراع  و1راءات  الوسائل 

بهذه ابنشطة.

مدة الشركة : 99 سنة ابأداء من 

تايرخ تأسيسها.

شارع   131  : االجأماعي  املقر 

ب الدار   11 انفا إقامة أزرو مكأب 

البيضاء.

رأسما   حدد   : الشركة  رأسما  

درهم   12.222 مبلغ  في  الشركة 

مقسمة على 122 حصة من فئة 122 

درهم خصصت للشركاء كالأالي :

 KFG شركة ك ف ج سوليسيون

.: SOLUTIONS SARL

كونسلأينك  ادفايص  برو  شركة 

 PRO ADVICE SONSULTING

.SARL AU

التسيير : عين كمسير للشركة ملدة 

غير محدودة السيد رشيد املغاري.

فاتح  من  تبأدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنأهي في 31 ديسمبر لكل سنة.

توزع ابر1اح بعد تكوين   : ابر1اح 

الباقي  ويخو   القانوني  االحأياطي 

في  مذكور  هو  ما  حسب  للشركاء 

القانون ابسا�شي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  الأجارية 

748583 بأاريخ 6 أكأو1ر 2222.

بالسجل  الشركة  تقييد  وتم 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الأجاري 

البيضاء تحت رقم 474765 بأاريخ 6 

أكأو1ر 2222.
بمثابة مقأطف و1يان

639 P

املقاولة العامة لألشغال 

الحرارية للبناء

ش.م.م

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 3.222.222 درهم

املقر االجأماعي : 28 زنقة داكس  

الصخور السوداء الدار البيضاء

إعادة هيكلة القانون ابسا�شي 

للشركة

العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 

 CGTB الشركة  لشركاء  االسأثنائي 

الحرارية  لألشغا   العامة  املقاولة 

سبأمبر   17 بأاريخ  ش.م.م  للبناء 

إعادة  على  املصادقة  تمت   2222

هيكلة القانون ابسا�شي للشركة.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت   2222 أكأو1ر   6 يوم  البيضاء 

رقم 8629 7.

بأعديل  الأصريح  إيداع  وتم 

يوم  السجل الأجاري بالدار البيضاء 

6 أكأو1ر 2222 تحت رقم 22851.
بمثابة إعالن

640 P
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SAFE EAT
SARL AU

سايف إيت ش.م.م

ذات الشريك الوحيد

شركة محدودة املسؤولية

 ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : 12.222 درهم

املقر االجأماعي : 131 شارع انفا 

 إقامة أزرو مكأب 11 ب

الدار البيضاء

تحويل املقر االجأماعي
 SAFE الشركة  مسر  لقرار  طبقا 

محدودة  شركة  ايت  سايف   EAT

الوحيد  الشريك  ذات  املسؤولية 
بأاريخ درهم   12.222  :  رأسمالها 

 17 أغسطس 2222 تم ما يلي :

 127 إلى  االجأماعي  املقر  تحويل 
الحسني  حي  سيا   العرائش  زنقة 

الدار البيضاء.
القانون  من   5 البند  تعديل 

ابسا�شي.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

للدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت   2222 أكأو1ر   6 يوم  البيضاء 
رقم 8632 7.

بأعديل  الأصريح  إيداع  وتم 

يوم  السجل الأجاري بالدار البيضاء 

6 أكأو1ر 2222 تحت رقم 22852.
بمثابة إعالن

641 P

ODESSA MATERIAUX
SARL AU

اوديسا ماتيريو ش.م.م

شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : 12.222 درهم

املقر االجأماعي : حي مبروكة رقم 3 

طابق السفلي البير الجديد الجديدة

تأسيس شركة
بأاريخ عرفي  عقد   بمقأ�شى 

تم تأسيس شركة   2222 سبأمبر   3  

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد ذات املميزات الأالية :

كما   السيد   : الوحيد  الشريك 

الرضواني.

 ODESSA  : التسمية 

اوديسا   MATERIAUX SARL AU

ماتيريو ش.م.م.

: شركة محدودة  الشركة  نوعية 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

املوضوع االجأماعي :

وتصدير  اسأيراد  تركيب،  صن ، 

التزيين،  البناء،  مواد  في  واالتجار 

الأجهيزات املنزلية وكل املواد املأعلقة 

بالبناء بجمي  أنواعها.

اسأيراد  وشراء،  بي   االتجار، 

واملعدات  السل   املنأجات،  وتصدير 

بجمي  أنواعها.

تمثيل كل عالمة محلية أو دولية.

مدة الشركة : 99 سنة ابأداء من 

تايرخ تأسيسها.

املقر االجأماعي : حي مبروكة رقم 3 

طابق السفلي البير الجديد الجديدة.

رأسما   حدد   : الشركة  رأسما  

درهم   12.222 مبلغ  في  الشركة 

مقسمة على 122 حصة من فئة 122 

للشريك  جميعها  خصصت  درهم 

الوحيد السيد كما  الرضواني :

التسيير : عين كمسير للشركة ملدة 

غير محدودة السيد كما  الرضواني.

فاتح  من  تبأدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنأهي في 31 ديسمبر لكل سنة.

توزع ابر1اح بعد تكوين   : ابر1اح 

الباقي  ويخو   القانوني  االحأياطي 

في  مذكور  هو  ما  حسب  للشركاء 

القانون ابسا�شي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالجديدة  االبأدائية 

25 25 بأاريخ 29 سبأمبر 2222.

بالسجل  الشركة  تقييد  وتم 

 الأجاري باملحكمة االبأدائية بالجديدة

تحت رقم 16995 بأاريخ 29 سبأمبر 

.2222
بمثابة مقأطف و1يان

642 P

العملية الصناعية االلية 
واملجموعة

ش.م.م
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 522.222 درهم

املقر االجأماعي : 18 زنقة روكروي 
بلفيدير الدار البيضاء

املصادقة على تفويت حصص
العام  الجم   محضر  بمقأ�شى 
 PRIAG الشركة  لشركاء  االسأثنائي 
العملية الصناعية االلية واملجموعة 
ش.م.م بأاريخ فاتح يونيو 2222 تمت 

املصادقة على ما يلي :
طرف  من  حصة   1.152 تفويت 
السيد فابريزيو البيرنا لفائدة السيد 

جيل مارسيل مدينا.
القانون  من   7 البند  تعديل 

ابسا�شي.
الضبط  بكأابة  اإليداع  تم 
البيضاء  بالدار  الأجارية  باملحكمة 
رقم  تحت   2222 سبأمبر   11 يوم 

.745777
بأعديل  الأصريح  إيداع  وتم 
يوم  السجل الأجاري بالدار البيضاء 
11 سبأمبر 2222 تحت رقم 22225.

بمثابة إعالن

643 P

DAVAUX
SARL AU

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 
لشريك وحيد

حي املسيرة 23 زنقة تانسيفت
رقم 26  - الداخلة

رف  رأسما  الشركة 
العام  الجم   ملداوالت  طبقا 
بأاريخ  املنعقد  االسأثنائي 
29/29/2222 بمدينة الداخلة، قرر 

السيد محمد مراد حنبلي ما يلي :
رف  رأسما  الشركة من 122.222 

درهم الى 522.222 درهم.
اإليـداع  تـم   : القانـونـي  اإليــداع   
بجهـة  االبأدائية  باملحكمـة  القانـونـي 
بمدينـة  الذهب،  وادي   - الداخلة 
تحـت   21/12/2222 يـوم  الداخلـة 
الأجاري  السجل   2222/8 9 رقم 

رقم  228.
للنشر والبيان

1 C

NAD VET
شركـة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد

رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجأماعي: مركز مرحبا

الطابق االو ، املأجر رقم 21

الجديدة

رقم الأقييد في السجل الأجاري :

16831

تأسيس شركـة
بأاريخ محرر  عقد   بمقأ�شى 

بأاريخ مسجل   ،2222 يوليو   23 

تم إعداد القانون   ،2222 يوليو   28

ابسا�شي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات الأالية :

محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

« NADA VET « : تسمية الشركة

غـرض الشركة : 

ومواد  واالنسجة  االلبسة  بي  

الأجميل.

مركز   : االجأماعي  املقر  عنوان 

رقم  املأجر  االو ،  الطابق  مرحبا، 

21، الجديدة. 

محدد  املبلغ   : الشركة  رأسما  

درهم مقسم إلى 1222  في 122.222 

درهم   122 بقيمة  اجأماعية  حصة 

الشريكة  اسم  في  الواحدة  للحصة 

الوحيدة : 

 1222  : مسواك  نادية  السيدة 

حصة اجأماعية.

وتسيرها  الشركة  تدير   : التسيير 

الحاملة  مسواك  نادية  السيدة 

رقم  للأعريف  الوطنية  للبطاقة 

M 22226 ملدة غير محدودة. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكأابة  القانوني 

املحكمة االبأدائية بالجديدة بأاريخ 

رقم  تحت   2222 أغسطس   21

.25266
خالصة و1يان

2 C
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JEUNES AMBITIEUX

شركـة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد

رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجأماعي : كراج في الطابق 

السفلي، رقم 27، زنقة بوجي

الجديدة

 رقم الأقييد في السجل الأجاري :

17211

تأسيس شركـة
بأاريخ محرر  عقد   بمقأ�شى 

بأاريخ مسجل   ،2222 شتنبر   14 

تم إعداد القانون  17 شتنبر 2222، 

ابسا�شي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات الأالية :

محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

 JEUNES  : الشركة  تسمية 

AMBITIEUX

تحويل  و  نقل   : الشركة  غـرض 

املوا .

كراج في   : عنوان املقر االجأماعي 

الطابق السفلي، رقم 27، زنقة بوجي، 

الجديدة. 

محدد  املبلغ   : الشركة  رأسما  

درهم مقسم إلى 1222  في 122.222 

 122.22 بقيمة  اجأماعية  حصة 

اسم  في  الواحدة  للحصة  درهم 

الشريكة الوحيدة : 

 1222  : بنسعيد  رضا  السيد 

حصة اجأماعية.

وتسيرها  الشركة  تدير   : التسيير 

السيد رضا بنسعيد الحاملة للبطاقة 

 M 65862 رقم  للأعريف  الوطنية 

ملدة غير محدودة. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكأابة  القانوني 

املحكمة االبأدائية بالجديدة بأاريخ 

فاتح اكأو1ر 2222 تحت رقم 17 25.
خالصة و1يان

3 C

 TOUIAM COMPANY
شركـة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد

رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجأماعي : مسأودع سفيان 

باتشا، الجماعة القروية ملوالي

عبد هللا، اقليم الجديدة

رقم الأقييد في السجل الأجاري :

16981

تأسيس شركـة
بمقأ�شى عقد عرفي محرر بأاريخ 

بأاريخ مسجل   ،2222 فبراير   2  

تم إعداد القانون  فبراير 2222،   28

ابسا�شي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات الأالية :

محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

 TOUIAM  : الشركة  تسمية 

 COMPANY

غـرض الشركة :  نقل املسأخدمين 

املعدات  و  االليات  وكراء  والبضائ  

الصناعية.

: مسأودع  عنوان املقر االجأماعي 

القروية  الجماعة  باتشا،  سفيان 

ملوالي عبد هللا، اقليم الجديدة. 

محدد  املبلغ   : الشركة  رأسما  

درهم مقسم إلى 1222  في 122.222 

درهم   122 بقيمة  اجأماعية  حصة 

الشريك  اسم  في  الواحدة  للحصة 

الوحيد : 

 1222  : الخأير  توفيق  السيد 

حصة اجأماعية.

ويسيرها  الشركة  تدير   : التسيير 

السيد توفيق الخأير الحامل للبطاقة 

 M  512128 الوطنية للأعريف رقم 

ملدة غير محدودة. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكأابة  القانوني 

املحكمة االبأدائية بالجديدة بأاريخ 

29 سبأمبر 2222 تحت رقم 25398.
خالصة و1يان

4 C

TETOUAN PARA BEAUTY

 SARL AU

الشركة ذات مسؤولية محدودة 

للشريك الوحيد

رأسمالهـــــــــا : 122.222 درهــــــــــم

موالي  حي   : االجأماعي  مقرها 

الحسن شارع الجيش امللكي الطابق 

ابر�شي بلوك ب رقم 8 تطوان

عقــــــــــد الأأ سيــــــــــس
في  مؤرخ  موثق  عقــد  بمقأضــــى 

القانون  إعداد  تم   26/26/2222

املحدودة  للشركة  ابساســــي 

املسؤولية للشريك الوحيد باملميزات 

الأالية :

محدودة  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية للشريك  الوحيد.

 TETOUAN  : الشركة  تسمية 

.PARA BEAUTY SARL AU

بي  املسألزمات   : غرض الشركة 

الطبية.

عنوان املقر االجأماعي : حي موالي 

الحسن شارع الجيش امللكي الطابق 

ابر�شي بلوك ب رقم 8 تطوان.

99 سنة ابأداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأ سيســــها.

 122.222 في  حدد   : الرأسما  

درهم مقسمة الى 1222 حصة مرقمة 

درهم للواحدة كلها في   122 من فئة 

يد السيدة اليمالحي فدوى.

الحصص النقدية : 1222 حصة.

غير  ملدة  الشركة  يسير   : اإلدارة 

محدودة السيدة اليمالحي فدوى. 

من  تبأدأ    : االجأماعية  السنة 

فاتح يناير و تنأهي في 31 ديسمبر.

لــدى  القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 

كأابــة الضبــط باملحكمــة االبأدائــية 

تحــت   1 /27/2222 لأطــوان بأاريــخ 

رقــــم : 1467 وتقييــد الشركـة بالسجــل 

الأجــاري تحــت رقــم : 27261.

5 C

BEN AYAD MULTI-

 SERVICES

 SARL

شركـــــة ذات املسؤوليــــة املحــــدودة 

رأسمالهـــــــــا : 52.222 درهــــــــــم

مقرها االجأماعي : الطريق الوطنية 

رقم 2 جماعة الحمراء بني حسان 

تطوان

عقــــــــــد الأأ سيــــــــــس
مؤرخ  موثق  عقــد  بمقأضــــى 

تأسيس  تم   ،26/28/2222 في 

القانون ابساســــي للشركة املحدودة 

املسؤولية باملميزات الأالية :

محدودة  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية.

 BEN AYAD  : الشركة  تسمية 

 MULTI-SERVICES SARL

غرض الشركة : وسيط املعامالت 

النقدية.

الطريق   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الحمراء جماعة   2 رقم   الوطنية 

بني حسان تطوان.

99 سنة ابأداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأ سيســــها.

الرأسما  : حدد في 52.222 درهم 

من  مرقمة  حصة   522 إلى  مقسمة 

موزعة للواحدة  درهم   122  فئة 

كأالي : 

  252 بنمرحنيا  حسام  السيد 

حصة. 

املخيتر  بنعياد  شيماء  السيدة   

252 حصة.

غير  ملدة  الشركة  يسير   : اإلدارة 

محدودة السيد بنعياد املخيتر أحمد.

لــدى  القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 

كأابــة الضبــط باملحكمــة االبأدائــية 

لأطــوان بأاريــخ 28/2222/ 2. تحــت 

رقــــم :  237 وتقييــد الشركـة بالسجــل 

الأجــاري تحــت رقــم : 27369.  
للخالصة و البيان

6 C
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OFRAICHE TETOUAN

 SARL AU

الشركة ذات مسؤولية محدودة 

للشريك الوحيد

رأسمالهـــــــــا : 52.222 درهــــــــــم

مقرها االجأماعي:شارع أزرو رقم 1 

قيسارية باسم هللا رقم 17 تطوان

عقــــــــــد الأأ سيــــــــــس
في  مؤرخ  موثق  عقــد  بمقأضــــى 

القانون  إعداد  تم   26/27/2222

املحدودة  للشركة  ابساســــي 

املسؤولية للشريك الوحيد باملميزات 

الأالية :

محدودة  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية للشريك الوحيد.

 ôfraiche  : الشركة  تسمية 

.tétouan sarl au

وتوزي   بي    : الشركة  غرض 

بالجملة  الطازجة  والخضر  الفواكه 

والأجزئة.

عنوان املقر االجأماعي : شارع أزرو 

 17 رقم  هللا  باسم  قيسارية   1 رقم 

تطوان.

99 سنة ابأداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأ سيســــها.

درهم   52.222 حدد   : الرأسما  

من  مرقمة  حصة   522 إلى  مقسمة 

درهم للواحدة كلها في يد   122 فئة 

السيد جنينو بال .

الحصص النقدية : 522 حصة.

غير  ملدة  الشركة  يسير   : اإلدارة 

محدودة السيد جنينو بال .

السنة االجأماعية : تبأدأ من فاتح 

يناير و تنأهي في 31 ديسمبر.

لــدى  القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 

كأابــة الضبــط باملحكمــة االبأدائــية 

لأطــوان بأاريــخ : 16/27/2222 تحــت 

رقــــم : 1726 وتقييــد الشركـة بالسجــل 

الأجــاري تحــت رقــم : 27287.
للخالصة والبيان

7 C

 GLOBAL ELECTRONIC

BROTHERS

 SARL

شركـــــة ذات املسؤوليــــة املحــــدودة 

رأسمالهـــــــــا : 122.222 درهـم

مقرها االجأماعي : شارع أزرو

رقم 1 قيسارية باسم هللا رقم 17 

تطوان 

عقــــــــــد الأأسيــــــــــس
مؤرخ  موثق  عقــد  بمقأضــــى 

تأسيس   تم   ،29/27/2222 في 

القانون ابساســــي للشركة املحدودة 

املسؤولية باملميزات الأالية :

محدودة  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية.

 GLOBAL  : الشركة  تسمية 

 ELECTRONIC BROTHERS SARL

غرض الشركة : اسأيراد وتصدير 

ابجهزة االلكترونية والكمبيوتر.

عنوان املقر االجأماعي : شارع أزرو 

 17 رقم  هللا  باسم  قيسارية   1 رقم 

تطوان. 

99 سنة ابأداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأ سيسها.

 122.222 في  حدد   : الرأسما  

حصة   1222 إلى  مقسمة  درهم 

درهم للواحدة   122 مرقمة من فئة 

موزعة كأالي : 

السيد أبزيك يوسف 522 حصة. 

السيد أبزيك عمر 522 حصة.

غير  ملدة  الشركة  يسير   : اإلدارة 

محدودة السيد أبزيك يوسف.

لــدى  القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 

كأابــة الضبــط باملحكمــة االبأدائــية 

لأطــوان بأاريــخ 28/2222/ 2. تحــت 

رقــــم : 2373 وتقييــد الشركـة بالسجــل 

الأجــاري تحــت رقــم : 27367.
للخالصة والبيان

8 C

STE CASH AIN KHABAZ

 SARL AU

الشركة ذات مسؤولية محدودة

للشريك الوحيد

رأسمالهـــــــــا : 52.222 درهــــــــــم

مقرها االجأماعي : واد سبو إقامة 

إلياس عين خباز رقم 6 تطوان

الأأ سيــــــــــس
في  مؤرخ  موثق  عقــد  بمقأضــــى 

القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   22

املحدودة  للشركة  ابساســــي 

املسؤولية للشريك الوحيد  باملميزات 

الأالية :

محدودة  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية للشريك  الوحيد.  

 STE CASH AIN : تسمية الشركة

.KHABAZ SARL AU

غرض الشركة : وسيط املعامالت 

النقدية.

: واد سبو  عنوان املقر االجأماعي 

إقامة إلياس عين خباز رقم 6 تطوان.

99 سنة ابأداء  املدة:  حددت في 

من تاريخ تأ سيســــها.

الف   مائة  في  حدد   : الرأسما  

مائة  الى  مقسمة  درهم   (52.222(

 122 فئة  من  مرقمة  حصة   (522(

السيد    يد  في  كلها   للواحدة  درهم 

اعرابو ثريا.  

الحصص النقدية : 522 حصة.

غير  ملدة  الشركة  يسير   : اإلدارة 

محدودة السيد احنين حمزة. 

من  تبأدأ    : االجأماعية  السنة 

فاتح يناير  وتنأهي في 31 ديسمبر.

لــدى  القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 

كأابــة الضبــط باملحكمــة االبأدائــية 

تحــت   26/28/2222 لأطــوان بأاريــخ 

رقــــم 2327 وتقييــد الشركـة بالسجــل 

الأجــاري تحــت رقــم 27289.   
للخال صة و البيــــا ن

9 C

STE BEO WORLD

 SARL AU

الشركة ذات مسؤولية محدودة

للشريك الوحيد 

رأسمالهــــا : 52.222 درهـــم

مقرها االجأماعي : شارع أزرو رقم 1 

قيسارية باسم هللا رقم 17 تطوان

عقــــــــــد الأأ سيــــــــــس
مؤرخ  موثق  عقــد  بمقأضــــى 

إعداد  تم   2222 أغسطس   22 في 

القانون ابساســــي للشركة املحدودة 

املسؤولية للشريك الوحيد  باملميزات 

الأالية :

محدودة  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية للشريك  الوحيد.                      

 STE BEO  : الشركة  تسمية 

.WORLD SARL AU

غرض الشركة : الأجارة.

عنوان املقر االجأماعي : شارع أزرو 

 17 رقم  هللا  باسم  قيسارية   1 رقم 

تطوان.

99 سنة ابأداء  املدة :  حددت في 

من تاريخ تأ سيســــها.

ألف  مائة  في  حدد   : الرأسما  

مائة  إلى   مقسمة  درهم   (52  222(

 122 فئة  من  مرقمة  حصة   (522(

السيد  يد  في  كلها   للواحدة  درهم 

كوناين عبد الصمد.  

الحصص النقدية : 522 حصة..

غير  ملدة  الشركة  يسير   : اإلدارة 

محدودة السيد كوناين عبد الصمد.  

من  تبأدأ    : االجأماعية  السنة 

فاتح يناير و تنأهي في 31 ديسمبر.

لــدى  القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 

كأابــة الضبــط باملحكمــة االبأدائــية 

لأطــوان بأاريــخ 21/29/2222.           

تحــت رقــــم 6 28 وتقييــد الشركـة 

بالسجــل الأجــاري تحــت رقــم 17 27.
للخالصة والبيان   

10 C
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  STE AHNIN CAR

 SARL AU

الشركة ذات مسؤولية محدودة

للشريك الوحيد

رأسمالهـــــا : 92.222 درهـــم

مقرها االجأماعي : شارع الريحان 

رقم 35 تطوان

عقــــــــــد الأأ سيــــــــــس
في  مؤرخ  موثق  عقــد  بمقأضــــى 

القانون  إعداد  تم   17/27/2222

املحدودة  للشركة  ابساســــي 

املسؤولية للشريك الوحيد باملميزات 

الأالية :

شركة محدودة   : شكل الشركة  

املسؤولية للشريك  الوحيد.                      

 AHNIN CAR  : الشركة  تسمية 

.SARL AU

السيارات  كراء   : غرض الشركة  

بدون سائق.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الريحان رقم 35 تطوان.

99 سنة ابأداء  املدة :  حددت في 

من تاريخ تأ سيسـها.

الف   مائة  في  حدد   : الرأسما  

مائة  الى   مقسمة  درهم   (92  222(

 122 فئة  من  مرقمة  حصة   (922(

السيد   يد  في  كلها   للواحدة  درهم 

احنين حمزة.  

  الحصص النقدية : 922 حصة.

غير  ملدة  الشركة  يسير   : اإلدارة 

محدودة السيد احنين حمزة. 

من  تبأدأ    : االجأماعية   السنة 

فاتح يناير و تنأهي في 31 ديسمبر.

لــدى  القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 

كأابــة الضبــط باملحكمــة االبأدائــية 

لأطــوان بأاريــخ 23/28/2222   تحــت 

رقــــم 2269 وتقييــد الشركـة بالسجــل 

الأجــاري تحــت رقــم 27237.   

11 C

املركز الجهوي لالستثمار 

جهة الدار البيضاء- سطات

)ملحقة برشيد)

 SOCIETE LA PERFECTION 

 DE CONSTRUCTION

 ET PROMOTION

IMMOBILIERE

SARL 

عليه  مصادق  عقد  بمقأ�شى 

تم  ببرشيد   12/29/2222 بأاريخ 

ذات  لشركة  ابسا�شي  النظام  وض  

تحمل  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص   الأالية :

 SOCIETE     : التسمية     

 LA PERFECTION DE

 CONSTRUCTION ET

 PROMOTION IMMOBILIERE

.SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف االجأماعي : منعش عقاري.

رأس املا  : حدد رأسما  الشركة 

بمبلغ 122.222  درهم في يد :

اسمون مراد :  52.222 درهم.

اسمون سمير :   52.222   درهم.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

 31 يناير إلى   1 : من  السنة املالية 

ديسمبر من كل عام.

13  شارع  : الرقم  املقر االجأماعي 

اليسر  تجزئة   3 الطابق   V محمد 

26122 برشيد.

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 

واسمون  مراد  اسمون  للسيدين 

سمير   ملدة غير محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبأدائية ببرشيد 

تم  كما   121 /2222 رقم  تحت 

الأجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

بأاريخ 29/2222/ 1 تحت رقم 13989.    

12 C

املركز الجهوي لالستثمار 

جهة الدار البيضاء- سطات

)ملحقة برشيد)

 STE ESPACE ALALAMIYATO
SARL 

عليه  مصادق  عقد  بمقأ�شى   
تم  ببرشيد   28/29/2222 بأاريخ  
ذات  لشركة  ابسا�شي  النظام  وض  
تحمل  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص الأالية :
 STE ESPACE    : التسمية     

.ALALAMIYATO  SARL
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
 الهدف االجأماعي : مقهى.

رأس املا  : حدد رأسما  الشركة 
بمبلغ 122.222 درهم في يد :

خاليد السبتي :   92.222  درهم.
     12.222  : السبتي  الحكيم  عبد 

درهم.
من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل عام.
 7 رقم  مكازة   : االجأماعي  املقر 
تجزئة   2 الريان  اقامة  دا   عمارة 

الر1ي  برشيد.
التسيير  حق  أعطي   : التسيير 
وعبد  السبتي  خاليد  للسيدين 

الحكيم السبتي  ملدة غير محددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة االبأدائية ببرشيد 
تم  كما   128 /2222 رقم  تحت 
الأجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 
رقم   تحت   29/29/2222 بأاريخ 

 .1 259
13 C

املركز الجهوي لالستثمار 

جهة الدار البيضاء- سطات

)ملحقة برشيد)

STE TAMANOUR CONSEIL
SARL  

عليه  مصادق  عقد  بمقأ�شى 
تم  بالدروة    16/29/2222 بأاريخ  
ذات  لشركة  ابسا�شي  النظام  وض  
تحمل  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص   الأالية :

 STE TAMANOUR    :  التسمية

.CONSEIL  SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

تحويل   : االجأماعي  الهدف   

وصرف ابموا .

رأس املا  : حدد رأسما  الشركة 

بمبلغ 122.222 درهم في يد :

 52.222  : بوسليمي   سليمان 

درهم.

عائشة كثير  :   52.222   درهم.

من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل عام.

الطابق    9H1  : االجأماعي  املقر 

ابر�شي تجزئة املسيرة الدروة برشيد.

التسيير  حق  أعطي   : التسيير   

غير  ملدة  بوسليمي  سليمان  للسيد 

محددة.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبأدائية ببرشيد 

تم  كما   1256/2222 رقم  تحت 

الأجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

رقم   تحت   23/29/2222 بأاريخ 

    .1 227

14 C

 STE JADIDA TOOLS
شركـة محدودة املسؤولية 

رأسمالها : 62.222 درهم

املقر االجأماعي : مأجر بالطابق 

السفلي، رقم  23، شارع جبران 

خليل جبران،  الجديدة

 رقم الأقييد في السجل الأجاري :

16987

تأسيس شركـة
بمقأ�شى عقد عرفي محرر بأاريخ 

27 سبأمبر 2222، مسجل بأاريخ 29 

القانون  إعداد  تم   ،2222 سبأمبر  

ابسا�شي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات الأالية :
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محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية.

 STE JADIDA  : الشركة  تسمية 

 .TOOLS

غـرض الشركة : 

عقاقير عامة.

بي  مواد البناء بالأقسيط.

اشغا  البناء وأشغا  مخألفة.

مأجر   : االجأماعي  املقر  عنوان 

شارع  رقم  23،  السفلي،  بالطابق 

جبران خليل جبران،  الجديدة. 

املبلغ محدد في   : رأسما  الشركة 

62.222 درهم مقسم إلى  622  حصة 

اجأماعية بقيمة 122 درهم للحصة 

الواحدة  في اسم الشريك  الوحيد : 

الحيان:  ايت  اسماعيل  السيد 

622 حصة اجأماعية.

ويسيرها  الشركة  يدير   : التسيير 

السيد اسماعيل ايت الحيان الحامل 

رقم  للأعريف  الوطنية  للبطاقة 

JC 88226  كمسير وحيد وملدة غير 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكأابة  القانوني 

املحكمة االبأدائية بالجديدة بأاريخ 

29 سبأمبر 2222 تحت رقم 21 25.
خالصة و1يان

15 C

 STE IM FROID
شركـة محدودة املسؤولية  

رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجأماعي : الجماعة القروية 

زاوية سايس الساحل، سيدي 

اسماعيل، اقليم الجديدة.

رقم الأقييد في السجل الأجاري :

16983

تأسيس شركـة
بمقأ�شى عقد عرفي محرر بأاريخ 

14 سبأمبر  2222، مسجل بأاريخ 17  
القانون  إعداد  تم   ،2222 سبأمبر 

ابسا�شي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات الأالية :

محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 
املسؤولية.

.STE IM FROID : تسمية الشركة
غـرض الشركة : 

مقاولة لأخزين وتكييف وتلفيف 
الفالحية  املنأجات  أصناف  جمي  

لفائدتها أو لفائدة الغير.
عنوان املقر االجأماعي :

سايس  زاوية  القروية  الجماعة 
اقليم   ، سيدي اسماعيل  الساحل، 

الجديدة.
محدد  املبلغ   : الشركة  رأسما  
درهم مقسم إلى 1222    في 122.222 
 122.22 بقيمة  اجأماعية  حصة 
اسمي  في  الواحدة   للحصة  درهم 

الشريكين : 
:  AMA HOLDING  شركة 

 999 حصة اجأماعية.
 122  : عمار  الفأاح  عبد  السيد 

حصة اجأماعية.
ويسيرها  الشركة  يدير   : التسيير 
الحامل  عمار  الفأاح  عبد  السيد 
رقم  للأعريف  الوطنية  للبطاقة 

MC  1 2 ملدة غير محدودة. 
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
لدى  الضبط  بكأابة  القانوني 
املحكمة االبأدائية بالجديدة بأاريخ 
29 سبأمبر 2222 تحت رقم 25399.

خالصة و1يان

16 C

EATMEAT
شركـة محدودة املسؤولية  
رأسمالها  122222  درهم

املقر االجأماعي: الجماعة القروية 
زاوية سايس الساحل، سيدي 

اسماعيل، اقليم الجديدة
 رقم الأقييد في السجل الأجاري:

16985
تأسيس شركـة

بمقأ�شى عقد عرفي محرر بأاريخ 
بأاريخ  مسجل   ،2222 شتنبر   14 
17  شتنبر 2222، تم إعداد القانون 
ابسا�شي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات الأالية :

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية.

.« EATMEAT« : تسمية الشركة

لتهيئة  مقاولة   : الشركة  غـرض 

اصناف  جمي   وتسويق  وتحويل 

املنأوجات الغذائية  من اصل اللحوم 

الحمراء.

الجماعة  عنوان املقر االجأماعي: 

الساحل،  سايس  زاوية  القروية 

سيدي اسماعيل، اقليم الجديدة.

املبلغ محدد في  رأسما  الشركة: 

   1222 إلى  مقسم  درهم   122.222

درهم   122 بقيمة  اجأماعية  حصة 

للحصة الواحدة  في اسمي الشريكين: 

 999   AMA HOLDING شركة  

حصة اجأماعية.

 221 عمار  الفأاح  عبد  السيد 

حصة اجأماعية.

ويسيرها  الشركة  يدير  التسيير: 

الحامل  عمار  الفأاح  عبد  السيد 

رقم  للأعريف  الوطنية  للبطاقة 

MC   1 2 ملدة غير محدودة. 

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكأابة  القانوني 

املحكمة االبأدائية بالجديدة بأاريخ 

29 شتنبر 2222 تحت رقم 22 25.
خالصة و1يان

17 C

   املركز الجهوي لالستثمار

جهة بني مال  -خنيفرة

EBZ DISTRIBUTION

SARL 
122.222DH

اعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

بأاريخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 

9 أغسطس 2222 تم إعداد القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

.EBZ DISTRIBUTION :التسمية

املنأجات  تاجر  الشركة:  غرض 

االسأيراد   - والغذائية  الزراعية 

تأجير معدات ومعدات   - والأصدير 

الأدوير.

 129 رقم  عنوان املقر االجأماعي: 

الطابق  الهدى  الهدى حي  نهج  زنقة 

الثاني، خريبكة.

مدة الشركة: 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم.

إلى  مقسمة  النقدية:  الحصص 

درهم   122 فئة  من  حصة   1222

للحصة موزعة على:  

العمري بوعبيد 2.222 :  درهما ؛

بالجي محمد: 32.222 درهما ؛

الرداد ازهوري: 32.222 درهما.

الحصص العينية: 

الشخصية  الشركاء  اسماء 

والعائلية وعناوينهم :

 83  العمري بوعبيد الساكن رقم 

النسيم  حي  احرازم  سيدي  زنقة 

الجديدة ؛

 35 رقم  الساكن  محمد  بالجي 

زنقة صفرو الطابق ابو  الجديدة ؛

تجزئة  الساكن  ازهوري  الرداد 

النجد 2 عمارة 14 شقة 4 الجديدة.

توزي  االنصبة على الشركاء: 

التسيير  حق  أعطي  التسيير: 

بالجي  بوعبيد،  العمري  للسيدين: 

محدودة  غير  ملدة  كمسيرين  محمد 

محمد   بالجي  بوعبيد،  العمري  و 

والرداد ازهوري  كمساهمين.

تم االيداع القانوني ب 15 سبأمبر 

2222 تحت رقم 6543.

18 C
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املركز الجهوي لالستثمار

جهة بني مال  - خنيفرة

M T PAPIERS 
SARL

122.222DH

اعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

بأاريخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 

إعداد  تم   2222 أغسطس   18

ذات  لشركة  ابسا�شي  القانون 

املسؤولية املحدودة باملميزات الأالية: 

ذات  شركة  الشركة:  شكل 

املسؤولية املحدودة.

.M T PAPIERS SARL :التسمية

تقسيط  تاجر  الشركة:  غرض 

معدات  تاجر   - املكاتب  لأوريد 

الكمبيوتر - االسأيراد والأصدير.

كراج  االجأماعي:  املقر   عنوان 

رقم 28 ام القرى 2، خريبكة.

مدة الشركة: 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم.

إلى  مقسمة  النقدية:  الحصص 

درهم   122 فئة  من  حصة   1222

للحصة موزعة على :  

مبأهج يوسف 52.222:  درهما. 

عثمان تليت: 52.222 درهما.

الحصص العينية: 

الشخصية  الشركاء  اسماء 

والعائلية وعناوينهم:

مبأهج يوسف الساكن رقم  12 

زنقة الياسمين حي الهناء، خريبكة.

عثمان تليت الساكن رقم 28 حي 

ام القرى 2، خريبكة.

توزي  االنصبة على الشركاء: 

التسيير  حق  أعطي  التسيير: 

للسيد: مبأهج يوسف كمسير ملدة غير 

يوسف  مبأهج  والسيدين:  محدودة. 

عثمان تليت كمساهمين.

تم االيداع القانوني ب 12 سبأمبر 

2222 تحت رقم 6527.

19 C

XCEL ROAD

شركـة محدودة املسؤولية 

رأسمالها 12.222  درهم

املقر االجأماعي: 23  تجزئة ابندلس،  

الطابق االو ، الجديدة

 رقم الأقييد في السجل الأجاري:

16929

تأسيس شركـة
بمقأ�شى عقد عرفي محرر بأاريخ 

بأاريخ  مسجل   ،2222 غشت   11 

12 غشت  2222، تم إعداد القانون 

ابسا�شي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات الأالية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية.

.XCEL ROAD : تسمية الشركة

غـرض الشركة: 

الهندسة  الدراسات،  مكأب 

واالرشاد.

مواكبة املشاري  املأعلقة بانظمة 

تسيير الجودة.

.ISO مواكبة وتتب  منح شهادات

عنوان املقر االجأماعي: 23  تجزئة 

ابندلس،  الطابق االو ، الجديدة. 

محدد  املبلغ  الشركة:  رأسما  

   1222 إلى  درهم مقسم   12.222 في 

درهم   122 بقيمة  اجأماعية  حصة 

للحصة الواحدة  في اسمي الشريكين: 

السيد امين القوارطي: 52 حصة 

اجأماعية.

 522 البنعي�شي:  احالم  السيدة 

حصة اجأماعية.

تسيير  مهمة  تسند  التسيير: 

الشركة م  االمضاء غير املشترك الى 

السيدة احالم البنعي�شي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكأابة  القانوني 

املحكمة االبأدائية بالجديدة بأاريخ 

17 شتنبر 2222 تحت رقم 25337.
خالصة و1يان

20 C

NACERD
 SARL AU

دوار تيزكي ايت عياط ازيال   
راس املا  122.222 دهم 

السجل الأجاري رقم   2935
االسأتنائي  القرار   بمقأ�شى 
للشركاء  الشركة  بأاريخ  12 أغسطس 

2222  تم ما يلي : 
اعالن حل الشركة  اعاله و تعيين 
السيد رضوان نصري القاطن ب  دوار 

تيزكي ايت عياط ازيال   مصفيا لها.
تعيين مقر الشركة مقرا لأصفيتها 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 222 عدد  تحت  ازيال   االبأدائية 

بأاريخ  فاتح سبأمبر 2222.
21 C

STE  M .M EPIS D’ OR
SARL

العنوان : 188 شارع الحسن الأاني  
بني مال  

بمقأ�شى القرار االسأثنائي للشركاء 
بأاريخ 7 سبأمبر 2222  تم ما يلي :

  1222 تفويت  على   املصادقة 
املولودي  السيد   طرف  من  حصة 
الى  اني  مريز  فروكس   و  مجدوبي 
السيد    محمد الحجاجي  و قمري دنيا    

بأمن 122 دهم للحصة. 
مسيرا    الحجاجي  محمد  تعيين 

للشركة.
اسأقالة السيد املولودي مجدوبي 

من تسيير الشركة. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 571 االبأدائية بني مال  تحت  عدد 

بأاريخ 18 سبأمبر 2222.
22 C

   املركز الجهوي لالستثمار

جهة بني مال  - خنيفرة

BASA MATERIAUX 
SARL

122.222DH
اعالن عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
بأاريخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 
11 سبأمبر 2222 تم إعداد القانون 
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة. 

 .BASA MATERIAUX : التسمية
الطوب  تصني    : الشركة  غرض 
-اشغا   الطوب  وتركيب  -تسويق 

البناء املخألفة.
رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الوئام،  ودادية  السفلي  الطابق   58

خريبكة
مدة الشركة: 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم.

إلى  مقسمة   : النقدية  الحصص 
درهم   122 فئة  من  حصة   1222

للحصة موزعة على :  
عرسة صالح الدين 52.222 درهما ؛
عرسة عبد الرزاق 52.222 درهما.

الحصص العينية: 
الشخصية  الشركاء  اسماء 

والعائلية وعناوينهم:
الساكن  الدين  صالح   عرسة 

رقم  58 ودادية الوئام، خريبكة.
عرسة عبد الرزاق الساكن رقم  58 
الطابق االو  ودادية الوئام، خريبكة.

توزي  االنصبة على الشركاء: 
التسيير  حق  أعطي  التسيير: 
الدين،  صالح  عرسة  للسيدين: 
ملدة  كمسيرين  الرزاق  عبد  عرسة 
الدين،  وعرسة صالح  غير محدودة. 

عرسة عبد الرزاق كمساهمين.
تم االيداع القانوني ب 23 سبأمبر 

2222 تحت رقم 6555.
23 C

املركز الجهوي لالستثمار
جهة بني مال  -خنيفرة

 STE MIDANE DES 
TRAVAUX DIVERS

SARL
122.222DH

اعالن عن تأسيس شركة
 ذات املسؤولية املحدودة

بأاريخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 
القانون  إعداد  تم   2222 يوليو   27
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية: 
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ذات  شركة  الشركة:  شكل 
املسؤولية املحدودة. 

 STE MIDANE DES التسمية: 
.TRAVAUX DIVERS

غرض الشركة : اسأيراد وتصدير 
جمي  املواد الدوارة لألعما  العامة - 
تأجير جمي  املواد وابعما  املأنوعة 

- املطور العقاري.
شقة  االجأماعي:  املقر  عنوان 
شارع املسيرة   61 الطابق ابو  رقم 

الخضراء، خريبكة.
مدة الشركة: 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم.

إلى  مقسمة  النقدية:  الحصص 
درهم   122 فئة  من  حصة   1222

للحصة موزعة على :  
محمد امين 62.222: درهما. 

املصطفى ميدان: 2.222  درهما.
الحصص العينية: 

الشخصية  الشركاء  اسماء 
والعائلية وعناوينهم:

محمد امين ميدان الساكن مركز 
أوالد عبدون، خريبكة.

مركز  الساكن  ميدان  املصطفى 
أوالد عبدون، خريبكة.

توزي  االنصبة على الشركاء: 
التسيير: أعطي حق التسيير للسيد: 
محمد امين ميدان كمسير ملدة غير 
امين  محمد  والسيدين  محدودة. 
ميدان واملصطفى ميدان  كمساهمين.
تم االيداع القانوني ب 22 سبأمبر 

2222 تحت رقم 6553.
24 C

 HOLDING CASABLANCA
 MEDICALE

DEVELOPPEMENT
شركة مساهمة

رأسمالها  :2.922 6.3  درهم
مقرها االجأماعي : الدار البيضاء ، 

216 شارع الزرقطوني
السجل الأجاري عدد 297829

الدار البيضاء
بالجريدة  وق   خطإ  اسأدراك 
الرسمية عدد 5621 بأاريخ 22 يوليو 
رقم  يحمل  الذي  باإلعالن   ،2222

384P الصفحة رقم 7829.
بدال من :

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

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

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

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكأابة  القانوني 
البيضاء  بالدار  الأجارية  املحكمة 
رقم  تحت   2222 يوليو   3 بأاريخ 

.738171
يقرأ :

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

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

.....................................................
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكأابة  القانوني 
البيضاء  بالدار  الأجارية  املحكمة 
رقم  تحت   2222 يوليو   3 بأاريخ 

.738174
الباقي بدون تغيير.

AMOURI CONSULTING

TRESSE-MEK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسما  الشركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

32222، FES MAROC
 TRESSE-MEK

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 BLOC 14 وعنوان مقرها اإلجأماعي

 B HAY GRIOU ZOUAGHA
HAUT - 32222 فاس املغرب.

خفض رأسما  الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

. 2651
بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تم   2219 دجنبر   18 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسما   خفض 
من  أي  درهم»   2.922.222« قدره 
 122.222« إلى  درهم»   3.222.222«
عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم» 

ابسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بفاس بأاريخ 28 يناير 2222 

تحت رقم 395/2222.
1I

HELP ENTREPRISE

AUTOS MOTO W3   AMW3
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HELP ENTREPRISE

 23RUE BOURED 2EME ETG

 APPT   ROCHES NOIRES ،

22292، CASABLANCA MAROC

 AUTOS MOTO W3    AMW3

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 23 زنقة 

بوريد الطابق الثاني رقم 4 الصخور 

 CASABLANCA 22292 السوداء

الدار لبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 72289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   11

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AUTOS MOTO W3    AMW3

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تصدير واملأاجرة في كل انواع االالت.
زنقة   23  : عنوان املقر االجأماعي 

4 الصخور  بوريد الطابق الثاني رقم 

 CASABLANCA 22292 السوداء 

الدار لبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : السيدة او�شي السعدية 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة او�شي السعدية عنوانه)ا) 

شارع عبد هللا بن ياسين طابق   27

الدار   22292 بلفدير   26 شقة   5

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة او�شي السعدية عنوانه)ا) 

شارع عبد هللا بن ياسين طابق   27

الدار   22292 بلفدير   26 شقة   5

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 746175.

2I

AMOURI CONSULTING

UNITED BRANDS FAMILY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING

 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble

 Espace Bureaux des Champs،

32222، FES MAROC

 UNITED BRANDS FAMILY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شقه رقم 

5 البناية رقم 52 حي النخيل طريق 

عين السمن - مدينة فاس - 32222 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   18

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

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 

.UNITED BRANDS FAMILY
اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصدير، تصني  و1ي  مواد الأجميل

تكوين في فن الأجميل
 ، بالبشرة  العناية   ، الأجميل 
تصفيف وحالقة الشعر ، توزي  و1ي  

مواد و آالت الأجميل.
عنوان املقر االجأماعي : شقه رقم 
حي النخيل طريق   52 البناية رقم   5
 32222 - - مدينة فاس  عين السمن 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسما   مبلغ 

95.222,22 درهم، مقسم كالأالي:
:  952 حصة  السيد محمد جحا 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  جحا  محمد  السيد 
 2 ب  العمارة  مريم  تجزئة   1 شقة 
فاس   32222 فاس  مدينة   - زواغة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  جحا  محمد  السيد 
 2 ب  العمارة  مريم  تجزئة   1 شقة 
فاس   32222 فاس  مدينة   - زواغة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم -.
3I

AMOURI CONSULTING

LES DELICES MAJHOUL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رف  رأسما  الشركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble

 Espace Bureaux des Champs،

32222، FES MAROC

LES DELICES MAJHOUL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 BUREAU وعنوان مقرها اإلجأماعي

 35 N° 5 IM 52 RTE AIN SMEN

 HAY NAKHIL - 32222 FES

.MAROC
رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.48533

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

رف   تم   2222 ماي   18 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما  

»2.222.222 درهم» أي من »12.222 

عن  درهم»   2.212.222« إلى  درهم» 
ديون  م   مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   22 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 1773.

4I

AMOURI CONSULTING

PALM GUIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رف  رأسما  الشركة

AMOURI CONSULTING

 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble

 Espace Bureaux des Champs،

32222، FES MAROC

PALM GUIR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 BUREAU وعنوان مقرها اإلجأماعي

 36 N° 5 IM 52 RTE AIN SMEN

 HAY NAKHIL - 32222 FES

.MAROC
رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.48537

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
رف   تم   2222 ماي   18 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما  
»2.222.222 درهم» أي من »12.222 
عن  درهم»   2.212.222« إلى  درهم» 
ديون  م   مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   22 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 1772/2222.
5I

AMOURI CONSULTING

BELGHRIB CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

32222، FES MAROC
 BELGHRIB CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور الأصفية)

 LOTS 83 وعنوان مقرها اإلجأماعي
 E LOTS KARAOUIYINE ROUTE
 AIN CHKEF - FES - 36122 FES

.MAROC
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.58797

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر حل   2222 ماي   25 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 BELGHRIB الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  مبلغ    CONSULTING
مقرها  وعنوان  درهم   12.222
 LOTS 83 E LOTS اإلجأماعي 
 KARAOUIYINE ROUTE AIN
 CHKEF - FES - 36122 FES

MAROC نتيجة   : قفل الشركة.
 LOTS 83 و حدد مقر الأصفية ب
 E LOTS KARAOUIYINE ROUTE
 AIN CHKEF - FES - 36122 FES

 .MAROC

و عين:
   ABDELKARIM السيد)ة) 
 IMM عنوانه)ا)  و   BELRHRIB
 7 APPT 6 RUE IRAK AV MY
 YOUSSEF VN 32122 FES

MAROC 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   12 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 1613/2222.
6I

AMOURI CONSULTING

 OUAZZANI JAMIL
INGENIERIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

32222، FES MAROC
 OUAZZANI JAMIL INGENIERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور الأصفية)
 LOT وعنوان مقرها اإلجأماعي

 83 E LOTS KARAOUIYINE RT
 AIN CHKEF - FES - 36122 FES

.MAROC
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.58827

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر حل   2222 ماي   15 في  املؤرخ 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 OUAZZANI الوحيد  الشريك 
مبلغ    JAMIL INGENIERIE
وعنوان  درهم   12.222 رأسمالها 
 LOT 83 E LOTS مقرها اإلجأماعي 
 KARAOUIYINE RT AIN CHKEF -
نتيجة   FES - 36122 FES MAROC

  : غلق الشركة.
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 LOT ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

 83 E LOTS KARAOUIYINE RT

 AIN CHKEF - FES - 36122 FES

 .MAROC

و عين:

 JAMIL  OUAZZANI السيد)ة) 

 RCE FIRDAOUSSE  8 و عنوانه)ا) 

 RUE 6 APPT 1  FES 32122 FES

MAROC 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   12 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 2222/ 161.

7I

Exress sub sarl au

EXPRESS SUB SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Exress sub sarl au

 Centre TPE solidaires BD Oued

 Zem Lot Al Wahda2 Ben Msik

 casa ، 22352، Casablanca

Maroc

EXPRESS SUB SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 Centre وعنوان مقرها اإلجأماعي

 TPE solidaires BD Oued Zem

 Lot Al Wahda2 Ben Msik casa -

22352 Casablanca Maroc

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

467761

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   22

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.EXPRESS SUB SARL AU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 Impression sur textiles par

.sublimation numèrique

 Centre  : عنوان املقر االجأماعي 

 TPE solidaires BD Oued Zem

 Lot Al Wahda2 Ben Msik casa -

.22352 Casablanca Maroc

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : السيد  سهيل صنهجير 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سهيل صنهجير عنوانه)ا) 

درب الكدية زنقة 26 الرقم 29 ق.ج 

22352 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سهيل صنهجير عنوانه)ا) 

درب الكدية زنقة 26 الرقم 29 ق.ج 

22352 البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

غشت 2222 تحت رقم 1627 7.

8I

AMOURI CONSULTING

DAOUDI CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AMOURI CONSULTING

 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble

 Espace Bureaux des Champs،

32222، FES MAROC

DAOUDI CONSULTING شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأصفية)
 LOT 83 وعنوان مقرها اإلجأماعي
 E LOTS KARAOUIYINE RTE

 AIN CHKEF - FES - 36122 FES
.MAROC
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.58821

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر حل   2222 ماي   15 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 DAOUDI الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  مبلغ    CONSULTING
مقرها  وعنوان  درهم   12.222
 LOT 83 E LOTS اإلجأماعي 
 KARAOUIYINE RTE AIN CHKEF
FES - 36122 FES MAROC - نتيجة 

  : غلق الشركة.
 LOT ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
 83 E LOTS KARAOUIYINE RTE
 AIN CHKEF - FES - 36122 FES

 .MAROC
و عين:

 SAAD  DAOUDI السيد)ة) 
 RUE SALMANE  14 عنوانه)ا)  و 
 FARISSI BOURAMANA 32122
FES MAROC 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   12 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 1615/2222.
9I

AMOURI CONSULTING

CONSULTING BELGAID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble

 Espace Bureaux des Champs،

32222، FES MAROC

CONSULTING BELGAID شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأصفية)

 LOT 83 وعنوان مقرها اإلجأماعي

 E LOTS KARAOUIYINE RTE

 AIN CHKEF - FES - 36122 FES

.MAROC

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.58799

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تقرر حل   2222 ماي   15 في  املؤرخ 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 CONSULTING الوحيد  الشريك 

 12.222 رأسمالها  مبلغ    BELGAID

 LOT درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي

 83 E LOTS KARAOUIYINE RTE

 AIN CHKEF - FES - 36122 FES

MAROC نتيجة   : غلق الشركة.

 LOT ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

 83 E LOTS KARAOUIYINE RTE

 AIN CHKEF - FES - 36122 FES

 .MAROC

و عين:

 BRAHIM  BELGAID السيد)ة) 

 APPT 36 RCE SALMA (و عنوانه)ا

 RUE MED GHAZI VN 32122 FES

MAROC 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   12 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 1616/2222.

12I
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AMOURI CONSULTING

CONSULING FILALI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AMOURI CONSULTING

 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble

 Espace Bureaux des Champs،

32222، FES MAROC

CONSULING FILALI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)

 LOT 83 وعنوان مقرها اإلجأماعي

 E LOTS KARAOUYINE RTE AIN

.CHKEF - 36122 FES MAROC

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.58825

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تقرر حل   2222 ماي   15 في  املؤرخ 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 CONSULING الوحيد  الشريك 

FILALI  مبلغ رأسمالها 12.222 درهم 

 LOT 83 اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 

 E LOTS KARAOUYINE RTE AIN

 CHKEF - 36122 FES MAROC

نتيجة   : غلق الشركة.

 LOT 83 و حدد مقر الأصفية ب 

 E LOTS KARAOUYINE RTE AIN

 .CHKEF - 36122 FES MAROC

و عين:

و   FATIHA  FILALI السيد)ة) 

 RUE HONDURAS  6 عنوانه)ا) 

 ROUTE D’IMOUZZER 32252

FES MAROC 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   12 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 1617/2222.

11I

AMOURI CONSULTING

TRESSE-MEK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

32222، FES MAROC
TRESSE-MEK شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)
 BLOC 14 وعنوان مقرها اإلجأماعي

 B HAY GRIOU ZOUAGHA
 HAUT 32222 - 32222 FES

.MAROC
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
. 2651

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 12 فبراير 2222 تقرر حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    TRESSE-MEK
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
 BLOC B HAY GRIOU 14 اإلجأماعي
 ZOUAGHA HAUT 32222 -
 : نتيجة     32222 FES MAROC

غلق الشركة.
 BLOC 14 و حدد مقر الأصفية ب
 B HAY GRIOU ZOUAGHA HAUT

 .32222 - 32222 FES MAROC
و عين:

  MOHAMMED السيد)ة) 
 N° 59 عنوانه)ا)  و   MEKOUAR
 LOTS EL FATH ZOUAGHA
)ة)  كمصفي   32222 FES MAROC

للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 792/2222.

12I

HELP ENTREPRISE

TEKERO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HELP ENTREPRISE

 23RUE BOURED 2EME ETG

 APPT   ROCHES NOIRES ،

22292، CASABLANCA MAROC

TEKERO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 23 زنقة 

بوريد الطابق الثاني رقم 4 الصخور 

السوداء الدار البيضاء 22292 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 72291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   26

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TEKERO

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تصدير و1ي  ملواد الأجميل .

زنقة   23  : عنوان املقر االجأماعي 

4 الصخور  بوريد الطابق الثاني رقم 

السوداء الدار البيضاء 22292 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 522   : السيد فريحي عبد الحق 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : السيد الطرومبتي ادريس 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فريحي عبد الحق عنوانه)ا) 

املدينة   156 فيال  تاون  كرين  كازا 

الدار   27182 بوسكورة   الخصراء 

البيضاء املغرب.

ادريس  الطرومبتي  السيد 

مالكا   28287 اسبانيا  عنوانه)ا) 

اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فريحي عبد الحق عنوانه)ا) 

املدينة   156 فيال  تاون  كرين  كازا 

الدار   27182 بوسكورة   الخصراء 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ البيضاء   بالدار   الأجارية 

 16 شتنبر 2222 تحت رقم 746176.

13I

FIDUFORM SARL

SEVEO
إعالن مأعدد القرارات

FIDUFORM SARL

 N°53 ETAGE 1 RUE ZIADA ،

13222، BENSLIMANE MAROC

SEVEO »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: رقم 5 و 7 

حي ادريس االكبر تجزئة حكيمة  - - 

بوزنيقة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

. 263

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 22 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

عقد  على  املصادقة  رقم  قرار 

على  ينص  الذي  الحصص:  تفويت 

باع السيد يف هاي اركي الى  مايلي: 

السيدة البركاوي نادية 522 حصة

القانوني  الشكل  تغيير  رقم  قرار 

لشركة: الذي ينص على مايلي: تغيير 

شركة  الى  لشركة  القانوني  الشكل 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.
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الذي  النشاط:  توسي   رقم  قرار 
استراد   : باضافة  مايلي:  على  ينص 
الأجهيزات  و  االدوات  تصدير  و 

الكهر1ائية
قرار رقم اسأقالة مساعد املسير: 
اسأقالة  مايلي:  على  ينص  الذي 

مساعد املسيرالسيد يف هاي اركي 
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الشكل القانوني لشركة: شركة ذات 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد
على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 
مايلي: غرض الشركة اضافة: استراد 
الأجهيزات  و  االدوات  تصدير  و 

الكهر1ائية
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
قدمت السيدة البركاوي نادية مبلغا 

نقديا قدره 122222 درهم
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
مايلي: حدد رأسما  الشركة في مبلغ 
 1222 مقسمة إلى   ، درهم   122222
قيمة كل واحدة  حصة)   12( حصة 
درهم)  )مائة  122,22درهم  منها 

مخولة للسيدة البركاوي نادية 
على  ينص  الذي   : 2 رقم  بند 
املسيرة الوحيدة للشركة ملدة  مايلي: 

غير محدودة السيدة البركاوي نادية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بأاريخ  سليمان   ببن  االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 269.
14I

HELP ENTREPRISE

 HAMMOUDA MEHDI
PACK PRODUCTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HELP ENTREPRISE
 23RUE BOURED 2EME ETG
 APPT   ROCHES NOIRES ،

22292، CASABLANCA MAROC
 Hammouda Mehdi Pack

Products شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 23 زنقة 
بوريد الطابق الثاني رقم 4 الصخور 

السوداء الدار البيضاء 22292 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

473569

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 Hammouda Mehdi Pack

.Products

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الأغليف  أنواع  جمي   و1ي   صناعة 

ومواد الأنظيف.
زنقة   23  : عنوان املقر االجأماعي 
4 الصخور  بوريد الطابق الثاني رقم 

السوداء الدار البيضاء 22292 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : املهدي  حمودا  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املهدي  حمودا  السيد 

27 شارع عبد هللا بن ياسين شقة 26 

22292 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املهدي  حمودا  السيد 

27 شارع عبد هللا بن ياسين شقة 26 

22292 الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 747448.

15I

Centre FSD Pive

CENTRE FSD PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Centre FSD Pive
أبواب مراكش املنطقة 22 ، 222 ، 

مراكش املغرب
centre FSD prive شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار املزارة 
رقم 132 السويهلة مراكش - 2222  

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
126127

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   22
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 centre : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.FSD prive
الأوجيه   : بإيجاز  غرض الشركة 

والأأطير - املرافقة - الدعم التربوي.
عنوان املقر االجأماعي : دوار املزارة 
رقم 132 السويهلة مراكش - 2222  

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 122   : اليعقوبي  السيد سفيان 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سفيان اليعقوبي عنوانه)ا) 
أبواب مراكش املطقة 22 عمارة 457 

الشقة 5 2222  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سفيان اليعقوبي عنوانه)ا) 
أبواب مراكش املطقة 22 عمارة 457 

الشقة 5 2222  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بمراكش   الأجارية 
رقم  تحت   2222 شتنبر   2 
 M28_22_21 2622115193

./2222/D.A.C.E

16I

طودس شيكاس كنسيلأنك

افا�شي كاش ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

طودس شيكاس كنسيلأنك
زنقة الطوابل السفلى شارع 

نواكشط رقم 26 تطوان ، 93222، 
تطوان املغرب

افا�شي كاش ش.م.م شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
االسماعلية  رقم  8 بوسافو تطوان - 

93222 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

27523
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
افا�شي   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

كاش ش.م.م.
وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل ابموا  الوطني والدولي.
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شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
االسماعلية  رقم  8 بوسافو تطوان - 

93222 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 522   : افا�شي  صابرين  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيدة رانية افا�شي :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة صابرين افا�شي عنوانه)ا) 
شارع عجمان تجزئة الخنيفري رقم 

23 93222 تطوان املغرب.
عنوانه)ا)  افا�شي  رانية  السيدة 
 93222  23 رقم   عجمان   شارع 

تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة صابرين افا�شي عنوانه)ا) 
شارع عجمان تجزئة الخنيفري رقم 

23 93222 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
14 شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

2222 تحت رقم 3221.
17I

SAGHROU CONSULTING

RETELE TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGHROU CONSULTING
46عمارة ب القدس2 سيدي 

البرنو�شي الدار البيضاء ، 26222، 
الدار البيضاء املغرب

RETELE TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 157 

شارع ابن سينا الحي الحسني الدار 
البيضاء - 22232  الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

467793

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 يوليوز   23

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.RETELE TRAVAUX

غرض الشركة بإيجاز : االتجار في 

املواد الكهر1ائية و االعما  الكهر1ائية 

و شبكات الهاتف.

عنوان املقر االجأماعي : 157 شارع 

ابن سينا الحي الحسني الدار البيضاء 

- 22232  الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : حسن  سراتي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حسن  سراتي  السيد 

3 سيدي  15 منصور   66 رقم  بلوك 

البيضاء  الدار   22612 البرنو�شي  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حسن  سراتي  السيد 

3 سيدي  15 منصور   66 رقم  بلوك 

البيضاء  الدار   22612 البرنو�شي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بأاريخ  البيضاء   بالدار  الأجارية 

تحت رقم -.

18I

MARO FIDUS

AR.NOURE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARO FIDUS

 FB8, Bd Mohammed V Centre

 Ben Yakhlef - Mohammedia

 FB8, Bd Mohammed V Centre

 Ben Yakhlef - Mohammedia،

13352، Mohammedia maroc

AR.NOURE TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي   2 حي 

الحرية 1 الطابق 3 الرقم 9 العالية - 

 28822 املحمدية -  

MOHAMMEDIA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

25897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   27

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AR.NOURE TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائ  لحساب الغير-اسأيراد.

حي   2   : عنوان املقر االجأماعي 

العالية   9 الرقم   3 الطابق   1 الحرية 

 2 8 8 2 2 - املحمدية -  

.MOHAMMEDIA MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

العرعاري  نورالدين  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
العرعاري  نورالدين  السيد 

يخلف  بني  تجزئة  21أ,  عنوانه)ا) 

املحمدية   13252 املحمدية  املركز 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العرعاري  نورالدين  السيد 

يخلف  بني  تجزئة  21أ,  عنوانه)ا) 

املحمدية   13252 املحمدية  املركز 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  باملحمدية   االبأدائية 

غشت 2222 تحت رقم 933.

19I

Cap Conseils

MEDIAMATIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Cap Conseils

 Bd Ibrahim Roudani ، ,323

22392، Casablanca Maroc

MEDIAMATIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 219 شارع 

الزرقطوني و زاوية إبراهيم الروداني 
رقم 17 الطابق ابو   - 22332 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.22617

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 غشت   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

  THE NEXT CLIC تفويت  شركة 

شركة دات املسؤولية املحدودة 625 

 1.252 أصل  من  اجأماعية  حصة 

حسن  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

روي�شي بأاريخ 28 غشت 2222.
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 THE NEXT CLIC تفويت  شركة 
شركة دات املسؤولية املحدودة 625 
 1.252 أصل  من  اجأماعية  حصة 
أسامة  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

عمراوي بأاريخ 28 غشت 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 17 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 6382 7.
22I

best control and consulting sarl

مركزاالمل  للترويض الطبي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

best control and consulting sarl
 imm 8 appt 3 av nehrou vn
 meknes ، 52222، meknes

maroc
مركزاالمل  للترويض الطبي  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

محمد السادس مرجان 2 عمارة 48 
الشقة 12 الطابق الثالت  - 52222 

مكناس  املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
. 2551

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 22 يوليوز 2222 تم تعيين 
علوز  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

مارية كمسير وحيد
تبعا لقبو  اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

2222 تحت رقم 2852.
21I

best control and consulting sarl

PHYTO HAJ KADDOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

best control and consulting sarl
 imm 8 appt 3 av nehrou vn
 meknes ، 52222، meknes

maroc
PHYTO HAJ KADDOUR   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم5 

تعاونيةالخيرات سيدي سليمان مو  
الكيفان - 52222 مكناس  املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

. 8327
بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 يوليوز   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بر1اش  فراح   )ة)  السيد  تفويت 
125 حصة اجأماعية من أصل 252 
حصة لفائدة  السيد )ة) عبدالسالم  

لوكيلي بأاريخ 22 يوليوز 2222.
بر1اش  فراح   )ة)  السيد  تفويت 
125 حصة اجأماعية من أصل 252 
حصة لفائدة  السيد )ة) سعيد  تا�شي 

بأاريخ 22 يوليوز 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   22 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

2222 تحت رقم 9 28.

22I

AMOURI CONSULTING

TRAITEUR VIP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رف  رأسما  الشركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

32222، FES MAROC
TRAITEUR VIP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 
 BUREAUX DES CHAMPS

 2EME ETAGE N° 17
 ARRONDISSEMENT AGDAL

 RTE MEKNES, FES - 32212 FES
.MAROC

رف  رأسما  الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.56193

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تم   2222 شتنبر  في  2  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  

 12.222« من  أي  درهم»   92.222«

عن  درهم»   122.222« إلى  درهم» 
ديون  م   مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 2 22.

23I

مكأب الحسابات العباد

DIJLA DES TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

مكأب الحسابات العباد

23 بلوك 3 بئرانزران بنصفار، 

31222، صفرو املغرب

DIJLA DES TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : سهب 

اليازغي ر1اط الخير صفرو - 31222 

صفرو املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.12 5

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 14 يوليوز 2222 تقرر حل 

شركة ذات   DIJLA DES TRAVAUX

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   12.222

اإلجأماعي سهب اليازغي ر1اط الخير 

صفرو - 31222 صفرو املغرب نتيجة 

للمنافسة.

و عين:

و  مسلم  محمود    السيد)ة) 

رقم  الجديد  السالم  حي  عنوانه)ا) 

ورزازات     5222 ورزازات   558

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

سهب  وفي   2222 يوليوز   14 بأاريخ 

 31222  - اليازغي ر1اط الخير صفرو 

صفرو املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

29 شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بصفرو  

2222 تحت رقم 446.

2 I

اتما نية  املنى

طرونسبور والد حريز

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

اتما نية  املنى

اقامة دحان الطابق الأاني زنقة 

عقبة بن ناف  ، 26122، برشيد 

املغرب

طرونسبور والد حريز  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 23 

تجزئة امين - 26122 برشيد املغرب.

وفاة شريك

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.8797

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 11 شتنبر 2222 تم اإلعالم 

و  بقا   املصطفى  الشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزي  

مارس   13 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2222 بالشكل ابتي :

 12   ، عزيزة صبري   السيد)ة) 

حصة .

 292   ، بقا    زكرياء  السيد)ة) 

حصة .

 292   ، بقا    ايمن  السيد)ة) 

حصة .

 292   ، بقا    شعيب  السيد)ة) 

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   23 بأاريخ  االبأدائية ببرشيد  

2222 تحت رقم 1263.

25I
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إئأمانية رزقي »ذ.رزقي هشام» محاسب معأمد

 SOCIETE MOHATTAT
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئأمانية رزقي »ذ.رزقي هشام» 

محاسب معأمد
رقم 17 شقة 15 زنقة انتسيرابي ، 

52222، مكناس املغرب

 SOCIETE MOHATTAT SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي جنان 

سايس ايت بو1يدمان - 21222 

الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

52117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   11

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE MOHATTAT SERVICES

غرض الشركة بإيجاز : حفر االبار

االعما  املخألفة او البناء.

جنان   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 21222  - بو1يدمان  ايت  سايس 

الحاجب املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيد محأات ابراهيم 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محأات ابراهيم عنوانه)ا) 

م   س  س  اوعمر  يحيى  ايت  دوار 

الكيفان 52222 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محأات ابراهيم عنوانه)ا) 

م   س  س  اوعمر  يحيى  ايت  دوار 

الكيفان 52222 مكناس املغرب

تم اإليداع القانوني ب-  بأاريخ 13 

يوليوز 2222 تحت رقم 1955.

26I

AMOURI CONSULTING

JUST SPORT
إعالن مأعدد القرارات

AMOURI CONSULTING

 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble

 Espace Bureaux des Champs،

32222، FES MAROC

JUST SPORT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: 26 

 AVENUE PALESTINE IMM 7

 RESIDENCE AL HOURIA VN - -

.FES MAROC

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.52 75

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 32 يونيو 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

بقيمة  الشركة  رأسما   من  الرف  

111.222 درهم

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

بقيمة  الشركة  رأسما   تقليص 

111.222 درهم

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر االجأماعي للشركة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  ابسا�شي  النظام  تحيين 

واملصادقة عليه.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

 Le siège social est fixé à N°  8 

 A LOT BAB ANDALOUS TGHAT

.MAGAZIN N° 1 - FES

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   23 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 2283/2222.

27I

SOMOCOGES 

 JURIDIQUE PLUS ET

CLOTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

SOMOCOGES

 BD MED V VN FES 2EME.91

ETAGE ، 32222، fes maroc

 JURIDIQUE PLUS ET CLOTURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : الطابق 

السفلي تجزئة الياسمين رقم 75 أ ، 

رقم 14 طريق عين الشقف - 32222 

فاس املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

. 2135

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 27 فبراير 2222 تقرر حل 

 JURIDIQUE PLUS ET CLOTURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 

السفلي  الطابق  اإلجأماعي  مقرها 

 14 أ ، رقم   75 تجزئة الياسمين رقم 

فاس   32222  - طريق عين الشقف 

املغرب نتيجة للمنافسة.

و عين:

السيد)ة) رشيد  بلخير و عنوانه)ا) 

الياسمين  رياض  تجزئة   562 رقم 

)ة)  كمصفي  املغرب  فاس   32222

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

وفي الطابق   2222 فبراير   27 بأاريخ 

 ، أ   75 السفلي تجزئة الياسمين رقم 

رقم 14 طريق عين الشقف - 32222 

فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 2289/222.

28I

TOURISME MONTAGNE

TOURISME MONTAGNE

شركة املساهمة

تفويت حصص

TOURISME MONTAGNE

 BD BOULEVARD MOHAMED

 5 ، 23352، KASBAT TADLA

MAROC

TOURISME MONTAGNE شركة 

املساهمة

 BD وعنوان مقرها اإلجأماعي

 BOULEVARD MOHAMED 5

 BD BOULEVARD MOHAMED

 5 23352 KASBAT TADLA

.MAROC

تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري -.

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 فبراير   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 ALI HACHEM (تفويت السيد )ة

أصل  من  اجأماعية  حصة   869

 RIM (ة( السيد  869 حصة لفائدة  

HACHEM بأاريخ 14 فبراير 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 22 بأاريخ  االبأدائية بقصبة تادلة  

شتنبر 2222 تحت رقم 81.

29I
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FIGENOUV

ESPACE AGRO TRAV

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل الأصفية

FIGENOUV

شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 52252، مكناس املغرب

ESPACE AGRO TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : ايت 

مسعود راس جيري جحجوح اكوراي 

- 51222 الحاجب املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

. 2825

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 12 شتنبر 2222 تقرر حل 

شركة ذات   ESPACE AGRO TRAV

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 122.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي ايت 

مسعود راس جيري جحجوح اكوراي 

نتيجة  املغرب  الحاجب   51222  -

املسطرة  االهداف  تحقيق  لعدم 

للشركة.

و عين:

و  افرسيون  عبدون   السيد)ة) 

واشعيب  حدو  ايت  دوار  عنوانه)ا) 

راس جيري جحجوح اكوراي 51222 

مكناس املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

ايت  وفي   2222 شتنبر   12 بأاريخ 

مسعود راس جيري جحجوح اكوراي 

- 51222 الحاجب املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

2222 تحت رقم 551.

32I

best control and consulting sarl

OBSOLUTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

best control and consulting sarl
 imm 8 appt 3 av nehrou vn
 meknes ، 52222، meknes

maroc
OBSOLUTE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 74 
مرجان اميكا   - 52222 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
52711

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   27
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.OBSOLUTE
غرض الشركة بإيجاز : مقاو  بناء 

وأعما  مأنوعة وأعما  تطوي.
 74 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 
مكناس   52222  - اميكا    مرجان 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد اوتاتحوت محمد :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اوتاتحوت محمد عنوانه)ا) 
 52222 اميكا    مرجان   74 رقم 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد اوتاتحوت محمد عنوانه)ا) 
 52222 اميكا    مرجان   74 رقم 

مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

2222 تحت رقم 2838.
31I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

PH AGUELMAM AZIZA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
222 5، خنيفرة املغرب

PH AGUELMAM AZIZA  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 2 شارع 
الزرقطوني حي فايزة خنيفرة - 

222 5 خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
3475

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 يناير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 PH  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. AGUELMAM AZIZA
غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

شارع   2  : عنوان املقر االجأماعي 
 - خنيفرة  فايزة  حي  الزرقطوني 

222 5 خنيفرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

الفريدي  الرحيم  عبد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الفريدي   الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) زنقة  2 رقم 48 حي الفأح  

222 5 خنيفرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الفريدي   الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) زنقة  2 رقم 48 حي الفأح  

222 5 خنيفرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بخنيفرة  بأاريخ 22 شتنبر 

2222 تحت رقم 2 2.

32I

ATHMANBATI.SARL

شركة سوكوبوافير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCOBOIFER. SARL

 MAG N°25 IMM 3 GROUPE

 CHAIMAE LOTS EL BARDIA RTE

 BENSOUDA -FES ، 32222، FES

MAROC

شركة سوكو1وافير  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي املحل 

الأجاري رقم 25 املسأخرج من 

العمارة 3 مجموعة شيماء تجزئة 

البردعي طريق بنسودة  فاس 32222 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 مارس   19

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

سوكو1وافير .

املقاو    -  : غرض الشركة بإيجاز 

في اشغا  مخألفة او بناءات 

- مقاو  تشييدات معدنية .

املحل   : االجأماعي  املقر  عنوان 

من  املسأخرج   25 رقم  الأجاري 

تجزئة  شيماء  مجموعة   3 العمارة 

البردعي طريق بنسودة  فاس 32222 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

  : الرزاق  عبد  خضراني  السيد 

722 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

 322   : احمد  خضراني  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 : الرزاق  عبد  خضراني  السيد   

722 بقيمة 72.222 درهم.

 322  : احمد  خضراني  السيد 

بقيمة 32.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الرزاق  عبد  خضراني  السيد 

 2 تجزئة شمس   115 رقم  عنوانه)ا) 

بنسودة  32222 فاس  املغرب .

السيد خضراني احمد عنوانه)ا) 

تعاونية املهدية ضيعة ملسفر بنسودة 

بفاس  32222 فاس املغرب .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرزاق  عبد  خضراني  السيد 

 2 تجزئة شمس   115 رقم  عنوانه)ا) 

بنسودة  32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   25 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 2357.

33I

HABIL CONSEILS

م ا انليميتد برادرز
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HABIL CONSEILS

 Rue Mohamed Beqal Im

 Maskoune 1 1 Appt 11

 Gueliz - Marrakech ،  2222،

MARRAKECH MAROC

م ا انليميأد برادرز شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي املوقف 

مدينة  رقم 12 مراكش - 2222  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

126399

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

ا  م   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

انليميأد برادرز.

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

االقامة

ادارة  جمي  الخدماث و االفراح

وسيط في  املجا  السياحي.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - مراكش   12 رقم  مدينة   املوقف 

2222  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عاد  فؤاد حافظ ابراهيم 
شارع  االدارسة   فندق  عنوانه)ا) 
الشأوي  الحي  السادس  محمد 

مراكش 2222  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عاد  فؤاد حافظ ابراهيم 
شارع  االدارسة   فندق  عنوانه)ا) 
الشأوي  الحي  السادس  محمد 

مراكش 2222  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   17 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 92 115.

34I

fiducinfo sarlau

STUDIO JACSO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiducinfo sarlau
 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II
 MARRAKECH ،  2222،

Marrakech Maroc
STUDIO JACSO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب 
رقم 12 الطابق الراب  يق  في مقر 
إقامة مامون ، طريق كازا ، شارع 

عبد الكريم الخطابي   تجزىة عرصة 
السباعي 1  2222  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
126729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   18
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.STUDIO JACSO

مهندس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معماري.

مكأب   : االجأماعي  املقر  عنوان 

مقر  في  يق   الراب   الطابق   12 رقم 

شارع   ، كازا  طريق   ، مامون  إقامة 

عبد الكريم الخطابي   تجزىة عرصة 

السباعي 1  2222  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : الجمالي  خليل  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الجمالي  خليل  السيد 

الحي   11 زنقة باريس الشكيلي رقم  

مراكش     2222 مراكش   الشأوي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الجمالي  خليل  السيد 

الحي   11 زنقة باريس الشكيلي رقم  

مراكش     2222 مراكش   الشأوي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ 28 أكأو1ر  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 1 62.

35I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

MARMO ASBOULA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT

SARL

اقامة لينا الرقم 76 زاوية شارع 

طانطان وشارع لبنان لطابق الأاس  

طنجة ، 92222، طنجة املغرب

 MARMO ASBOULA
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شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

الزرقطوني اقامة 32 شقة رقم 29 
الطابق 1 طنجة - 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

128137
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MARMO ASBOULA
اشغا   ـ   : بإيجاز  غرض الشركة 

ترصيف الرخام ؛
ـ بي  و شراء الرخام ؛

العز   و  الحفر  البناء،  اشغا   ـ 
املائي ؛

الزخرفة،  الصباغة،  اشغا   ـ 
الجبص و تبليط االرض ؛

ـ اشغا  الكهر1اء، السباكة، نجارة 
الخشب و االملنيوم ؛

ـ اعما  الطرق و الصرف الصحي ؛
ـ اسأيراد و تصدير ؛.

زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 29 شقة رقم   32 الزرقطوني اقامة 
طنجة   92222  - طنجة   1 الطابق 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد اسبوال محمد :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : بوشتى  بوكطيبة  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  اسبوال  السيد 
حي القدس زنقة 44 بير الشفاء طنجة 

92222 طنجة املغرب.

السيد بوكطيبة بوشتى عنوانه)ا) 
زيرارة  الشبانات  جال   اوالد  دوار 
سيدي قاسم 92222  سيدي قاسم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  اسبوال  السيد 
حي القدس زنقة 44 بير الشفاء طنجة 

92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر  بأاريخ  2  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 276 23.
36I

سوجيستيو ليكسوس

علويا طرنس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سوجيستيو ليكسوس
زنقة احمد املنصور الدهبي رقم11 ، 

92222، العرائش املغرب
علويا طرنس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة ابن 
الخطيب رقم 25الطابق الأاني - 

92222 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

5477
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   31
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
علويا   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

طرنس.
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مسأخدمين لحساب الغير.
: زنقة ابن  عنوان املقر االجأماعي 
 - الأاني  25الطابق  رقم  الخطيب 

92222 العرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 
درهم، مقسم كالأالي:

 522   : الريسوني  يونس  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : علويا  النبي  عبد  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يونس الريسوني عنوانه)ا) 
 92222  178 زقة  اشناد  املرس  حي 

طنجة املغرب.
السيد عبد النبي علوية عنوانه)ا) 
ريصانةالشمالية  سلطان  والد  دوار 

92222 العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد النبي علوية عنوانه)ا) 
ريصانةالشمالية  سلطان  والد  دوار 

92222 العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالعرائش  بأاريخ 23 شتنبر 

2222 تحت رقم 874.
37I

SOCIETE IMMOBILIERE QUIMPERLE

TA7ALIL2.0
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TA7ALIL2.2
 Bd d’Anfa & 1 Rue Clos De ,73
 Provence 2eme étage Appt CA
22222 ، 221، الدارالبيضاء املغرب
TA7ALIL2.2 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي  73, 
 Bd d’Anfa & 1 Rue Clos De

   Provence 2eme étage
Appt CA 221 22222 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 72579
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   13
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TA7ALIL2.2

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

في  أو  املغرب  في  سواء  الشركة  من 

الخارج:

منصة الصحة الرقمية ؛

تطبيق جوا 

تطوير املوق  ؛

االتصاالت والرقمية ؛

إدارة الشبكات االجأماعية ؛

مجلس ؛

اسأيراد وتصدير.

املعامالت  كافة   ، عام  وبشكل 

والصناعية  واملالية  الأجارية 

واملنقولة والعقارية.

 Bd  ,73   : عنوان املقر االجأماعي 

 d’Anfa & 1 Rue Clos De Provence

 Appt CA 221    2eme étage

22222 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  222.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 822   : زهر1ان  صبرين  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

:  822 حصة  السيدة مريم رنجا  

بقيمة 122 درهم للحصة .

 222   : السيد عزالدين زهر1ان  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 222   : ابانواس  ناجية  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة صبرين زهر1ان عنوانه)ا) 

شارع نيس إقامة معادير طابق1 شقة 

الدارالبيضاء     22222 بوركون   2

املغرب.

السيدة مريم رنجا  عنوانه)ا) 215 

املعاريف  شقة1  طابق1  انفا  شارع 

22222  الدارالبيضاء املغرب.
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السيد عزالدين زهر1ان  عنوانه)ا) 
ش   21 ط   22 عمارة  النيس  شارع 
الدارالبيضاء    22222 بوركون    22

املغرب.
السيدة ناجية ابانواس عنوانه)ا) 
2 محج نيس طابق1 شقة 2  بوركون 

22222  الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة صبرين زهر1ان عنوانه)ا) 
شارع نيس إقامة معادير طابق1 شقة 
الدارالبيضاء   22222 بوركون   2

املغرب
السيدة مريم رنجا  عنوانه)ا) 215 
املعاريف  شقة1  طابق1  انفا  شارع 

22222 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بأاريخ  البيضاء   بالدار  الأجارية 

.CRI تحت رقم
38I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

ARWA DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU
SINA

 21 شارع إبن سينا ، 22212، الدار 
البيضاء املغرب

ARWA DESIGN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي  21 شارع 
إبن سينا - 22212 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.287567

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
17 فبراير 2222 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    ARWA DESIGN
مقرها  وعنوان  درهم   12.222
 - سينا  إبن  شارع  اإلجأماعي  21 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   22212

  : قرار الشركاء .

و حدد مقر الأصفية ب  21 شارع 

البيضاء   الدار   22212  - سينا  إبن 

املغرب. 

و عين:

و  الحميص  سلمى    السيد)ة) 

عنوانه)ا) 12 زنقة محمد بن براهيم 

البيضاء  الدار   22222 املراك�شي  

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 

 15 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يونيو 2222 تحت رقم 735928.

39I

SOCIETE IMMOBILIERE QUIMPERLE

URBAN LAND
إعالن مأعدد القرارات

URBAN LAND

 BD ANFA ANGLE 1 RUE ,73

 CLOS DE PROVENCE, 3 EME

 ،ETAGE APPT 32  ، 22222

الدارالبيضاء املغرب

URBAN LAND  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

 BD ,73 :وعنوان مقرها االجأماعي

 ANFA ANGLE 1 RUE CLOS DE

 PROVENCE, 3 EME ETAGE APPT

22222 -  32 الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

. 19227

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 23 غشت 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

إلى  املسجل  املكأب  نقل  مايلي:  

 BD الأالي:73,  الجديد  العنوان 

 ANFA ANGLE 1 RUE CLOS DE

 PROVENCE, 3 EME ETAGE APPT

. 32 , CASABLANCA

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي:  
الشركة  غرض  على  تغيير  إجراء 

بإضافة نشاط تجاري جديد.
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
زيادة رأس ما  الشركة من  مايلي:  
122.222.22 درهم إلى 238.222.22 
 1382 اسأحداث  طريق  عن  درهم 
مائة  اسمية  بقيمة  جديد  سهم 
مرقمة   ، منها  لكل  درهم   (122.22(
ليأم  شاملة   2382 إلى   1221 من 
من  بالكامل  ودفعها  فيها  االشتراك 
و1ناًء عليه سيأم  خال  دمج ابر1اح. 
على  الجديدة  ابسهم  تخصيص 
السيد مهدي الزموري  النحو الأالي: 
28 1 السيدة غيأة الحجوجي  952   
إجمالي الوحدات 2382                                                
على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
زيادة رأس ما  الشركة من  مايلي:  
238.222.22 درهم إلى 522.222.22 
جديًدا  سهًما   2622 بإنشاء  درهم 
درهم   (122.22( بقيمة اسمية مائة 
إلى   2381 من  مرقمة   ، منها.  لكل 
 ، على أن يأم االكأأاب 

ً
5222 ضمنا

االكأأاب  عند   25٪ حتى  واإلفراج 
تخصيص  سيأم  عليه  و1ناًء   

ً
نقدا

الأالي:    النحو  على  الجديدة  ابسهم 
السيد مهدي الزموري 3222  السيدة 
إجمالي      2222 الحجوجي   غيأا 

الوحدات 5222                         
على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
مايلي:  تعديل املواد 2 و 4 و 6 و 7 من 

الالئحة على النحو الأالي:
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 
على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
املغرب  في  الشركة هو  غرض  مايلي: 
عن  بابصالة  سواء   ، الخارج  وفي 
ثالثة:  أطراف  عن  نيابة  أو  نفسها 
املشاري   إدارة  تفويض   ، البناء 
والنصائح  العقاري  الترويج   ،
 ، الأنمية   ، العقارية  واملساعدة 
و1ي   شراء  في  الوسيطة  ابنشطة 
وتأجير العقارات وابرا�شي والأجارية 
والصناعية. جمي  املهن تعمل نشاط 
عمليات  أي   ، عام  وبشكل  الأداو  
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 

املشار  بالعمليات   ، أو جزئًيا  كلًيا   ،

الشركة  نشاط  لتسهيل  أعاله  إليها 

أي  وكذلك  ؛  تطويره  أو  تعزيزه  أو 

مشاركة مباشرة أو غير مباشرة بأي 

شكل من ابشكا  في الشركات التي 

تسعى لأحقيق أهداف مماثلة أو ذات 

صلة

على  ينص  الذي   :4 رقم  بند 

 73 في:  املسجل  املكأب  يق   مايلي: 

 BD ANFA ANGLE 1 RUE CLOS

  DE PROVENCE، 3EME ETAGE

APPT 32  - CASABLANCA ؛ يجوز 

نقلها إلى أي مكان آخر باملغرب بقرار 

الفروع أو  يمكن إنشاء  من الشركاء. 

الوكاالت في نفس املدينة بقرار بسيط 

من الشركاء.

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الأالي  النحو  املساهمات على  تأكون 

على النحو املأفق عليه بين الشركاء:  

درهم   322.222.22 الزموري  مهدي 

غيأة   / السيدة  ألف)   )ثالثمائة 

)مائأا  درهم   222.222.22 الحجوجي 

درهم   522.222.22 املجموع:  ألف) 

)خمسمائة ألف)

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

يبلغ رأس ما  الشركة خمسمائة ألف 

مقسمة  وهي  درهم.   (522.222.22(

سهم   (5222( آالف  خمسة  إلى 

درهم للسهم   (122.22( بقيمة مائة 

، مكأتب بها بالكامل ومخصصة على 

 3222 مهدي الزموري  النحو الأالي:  

قطعة السيدة غيأا الحجوجي 2222 

قطعة  املجموع: 5222 سهم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 28 5 7.

 2I
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SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

STE SUP BATIS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل الأصفية

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

222 5، خنيفرة املغرب

STE SUP BATIS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 181 

زنقة 34 حي املؤسسة الحرة مريرت، 

خنيفرة - 52  5 مريرت املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.2159

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تقرر   2222 شتنبر   11 في  املؤرخ 

ذات  شركة   STE SUP BATIS حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 122.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 

الحرة  املؤسسة  حي   34 زنقة   181

مريرت   5  52  - خنيفرة  مريرت، 

املغرب نتيجة لأوقيف النشاط.

و عين:

و  راشق  محمد   السيد)ة) 

حي   183 رقم   34 زنقة  عنوانه)ا) 

مريرت   5  52 الجديد  املسجد 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

بأاريخ 11 شتنبر 2222 وفي رقم 181 

34 حي املؤسسة الحرة مريرت،  زنقة 

خنيفرة  مريرت،   5  52  - خنيفرة 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بخنيفرة  بأاريخ  2 شتنبر 

2222 تحت رقم 143.

41I

OUR EXPERT

LES GRAINS D AFRIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ،  2222، marrakech

maroc

LES GRAINS D AFRIQUE  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 52 شارع 

موالي رشيد الشقة رقم ب 5 جليز 

مراكش - 2222  مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

125927

 13 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 يوليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 LES  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. GRAINS D AFRIQUE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 Marchande des produits

. cosmétiques

عنوان املقر االجأماعي : 52 شارع 

جليز   5 موالي رشيد الشقة رقم ب 

مراكش - 2222  مراكش املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد اعأاب مصطفى  :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اعأاب مصطفى  عنوانه)ا) 

غيات  عبد هللا  سيدي  الولجة  دور 

  2222 مراكش  أورير  ايت  اغمات 

مراكش املغرب .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اعأاب مصطفى  عنوانه)ا) 

غيات  عبد هللا  سيدي  الولجة  دور 

  2222 مراكش  أورير  ايت  اغمات 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

31 غشت  بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 115273.

 2I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

SNB XPERTISES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU

SINA

 21 شارع إبن سينا ، 22212، الدار 

البيضاء املغرب

SNB XPERTISES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي  21 شارع 

إبن سينا - 22212 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.411695

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تقرر حل   2222 يونيو   19 املؤرخ في 

 SNB شركة ذات املسؤولية املحدودة

XPERTISES  مبلغ رأسمالها 12.222 

اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

الدار   22212 -  21 شارع إبن سينا 

قرار   : نتيجة    املغرب  البيضاء 

الشركاء.

و حدد مقر الأصفية ب  21 شارع 

البيضاء  الدار   22212  - سينا  إبن 

املغرب. 

و عين:

و  بحوت  نجيم   السيد)ة) 

  N°6 Allée De La Liberté (عنوانه)ا

Crosne France 91562 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 

 28 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يوليوز 2222 تحت رقم 738637.

43I

SOCIETE IMMOBILIERE QUIMPERLE

BENED ST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رف  رأسما  الشركة

BENED ST

 PLACE PASTEUR, RES 17

 PASTEUR BUILD 6 éme Etage

Bureau 5 ، 22222، الدارالبيضاء 

املغرب

BENED ST  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 PLACE 17 وعنوان مقرها اإلجأماعي

 PASTEUR, RES PASTEUR BUILD

 6 éme Etage Bureau 5  - 22222

الدارالبيضاء املغرب.
رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.175845

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تم   2222 غشت   12 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  

من  أي  درهم»   2.222.222«

»1.222.222 درهم» إلى »3.222.222 

درهم» عن طريق :  إدماج احأياطي أو 

أر1اح أو عالوات إصدار في رأس املا .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 5225 7.

44I
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CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

HOMISYS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU

SINA

 21 شارع إبن سينا ، 22212، الدار 

البيضاء املغرب

HOMISYS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي  21 شارع 

إبن سينا - 22212 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.415355

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 22 فبراير 2222 تقرر حل 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 12.222 مبلغ رأسمالها    HOMISYS

اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

الدار   22212 -  21 شارع إبن سينا 

قرار   : نتيجة    املغرب  البيضاء 

الشركاء.

و حدد مقر الأصفية ب  21 شارع 

البيضاء  الدار   22212  - سينا  إبن 

املغرب. 

و عين:

و   PATRICK  GORCE السيد)ة) 

  N°38 Rue Beau Soleil عنوانه)ا) 

    852 Saint-Mars Du Désert

France 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 

 29 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

مارس 2222 تحت رقم 733612.

45I

ml congestfin

GOH NÉGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ml congestfin
 guernaoui mokhtar place
 marechal 3 etg bureau N°
 13 Casablanca ، 22121،

casablanca maroc
GOH NÉGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 22 زنقة 

بواريد علي درب عمر - 22222 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
 73729

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   15
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 GOH  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.NÉGOCE
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
من  كل  في  هو  للشركة  ابسا�شي 

املغرب والخارج:
املواد  وتجارة  وتصدير  اسأيراد   -
الأنظيف  ومسأحضرات  الغذائية 

ومسأحضرات الأجميل.
وشراء  الأجاري  الأمثيل   -
أو  النهائية  املنأجات  جمي   و1ي  

املسألزمات املخألفة ؛
تشغيل جمي  الفروع في جمي    -
جمي   أو  البضائ   مسأودعات 
املصان  التي يمكن إنشاؤها في املغرب 
وجمي  املشاركات في   ، أو في الخارج 
جمي  ابعما  املماثلة التي قد تعزز 

تطور الشركة.
 ، املؤس�شي  غرضها  تحقيق  عند 
يجوز للشركة املشاركة في العمليات 
أو  الشركات  منها  ستسأفيد  التي 

ابعما  املرتبطة بها..

زنقة   22  : عنوان املقر االجأماعي 
بواريد علي درب عمر - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 762   : محمد  كلحيان  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 2 2   : لحسن  كلحيان  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  كلحيان محمد  السيد 
زنقة مونطين اقامة الوتر   127 رقم 
طابق 3 شقة 16 فا  فلوري املعاريف 

22222 الدار البيضاء املغرب.
السيد كلحيان لحسن عنوانه)ا) 
زنقة فيصل الطابق 5 شقة 15 زنقة 

الون 22222 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  كلحيان محمد  السيد 
زنقة مونطين اقامة الوتر   127 رقم 
طابق 3 شقة 16 فا  فلوري املعاريف 

22222 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 747569.
46I

ANDERSEN CONSULTING

 IAG SANTE -INSTITUT   
 PRIVE DE FORMATION
 AUX CARRIÈRES DE LA

SANTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 92232، TANGER

MAROC
 IAG SANTE -INSTITUT   

 PRIVE DE FORMATION AUX
   CARRIÈRES DE LA SANTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 48 شارع 

باسأور اقامة الجسر الطابق 3 - 

92222 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.58563

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

16 شتنبر 2222 تم تعيين  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

االدري�شي عبد العزيز  كمسير وحيد

تبعا لقبو  اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 283 23.

47I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

COSMESOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27

 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26222، SETTAT MAROC

COSMESOLUTIONS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الحي 

الصناعي رقم 2  تجزئة 2  - 26222 

سطات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6121

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. COSMESOLUTIONS
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غرض الشركة بإيجاز : اسأيراد و 
تصدير مواد الأجميل.

الحي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الصناعي رقم 2  تجزئة 2  - 26222 

سطات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 522   : بونابري  نسيبة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : السيد عز الدين امجوض 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نسيبة بونابري عنوانه)ا)  
تجزئة حب امللوك طريق اوالد سعيد 

رقم 77 26222 سطات املغرب.
امجوض  الدين  عز  السيد 
جبل  زنقة  مبروكة  حي  عنوانه)ا) 
سطات   26222 الرقم  ميشليفن 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
امجوض  الدين  عز  السيد 
جبل  زنقة  مبروكة  حي  عنوانه)ا) 
سطات   26222 الرقم  ميشليفن 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بسطات  بأاريخ 29 شتنبر 

2222 تحت رقم 1296/22  .
48I

FIDURIZK

BAYT CHARK NORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS N°  BENSLIMANE ،
13222، BENSLIMANE MAROC
BAYT CHARK NORD شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 
أيمنة شارع سيدي محمد بن عبد 

هللا طنجة - 92222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.93645

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 22 شتنبر 2222 تقرر حل 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    BAYT CHARK NORD

وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 

مقرها اإلجأماعي إقامة أيمنة شارع 

طنجة  هللا  عبد  بن  محمد  سيدي 

 : نتيجة    املغرب  طنجة   92222  -

تصفية رضائية قبل ابوان.

إقامة  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

أيمنة شارع سيدي محمد بن عبد هللا 

طنجة - 92222 طنجة املغرب. 

و عين:

السيد)ة) سميرة  فائز و عنوانه)ا) 

الدار  بوركون  كلميمة  زنقة   528

البيضاء  الدار   222 2 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 

شتنبر  بأاريخ  2  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 257 23.

49I

رمزي لالستشارات

CHAOUQI PECHE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجأماعي للشركة

رمزي لالستشارات

شارع  2 نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 21 شقة رقم 21 

العيون ، 72222، العيون املغرب

CHAOUQI PECHE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 RUE EL وعنوان مقرها اإلجأماعي
 FOUJAIRA N°25 APP 22 HAY EL
 WAHDA 22 LAAYOUNE  72222

.LAAYOUNE MAROC
تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.27263

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
املؤرخ في 22 شتنبر 2222 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
 RUE EL FOUJAIRA N°25 APP 22«
 HAY EL WAHDA 22 LAAYOUNE
 «72222 LAAYOUNE MAROC
 LOT HADAD N°1791 RDC« إلى 
  KENITRA1 222 KENITRA

.«MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالعيون  بأاريخ 29 شتنبر 

2222 تحت رقم  232.

52I

ACTION FINANCE ET STRATEGIE

CONTIVAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسما  الشركة

 ACTION FINANCE ET
STRATEGIE

 Quartier Anfa ، 28832، ,113
Mohammedia Maroc

CONTIVAL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 AV 79 وعنوان مقرها اإلجأماعي
 IBN SINA APT N6 Agdal RABAT

.- 22222 Rabat Maroc
رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.144533

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تم   2222 شتنبر   23 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  
من  أي  درهم»   1. 22.222«
 1.522.222« إلى  درهم»   122.222«
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 
م  ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  بالر1اط   الأجارية 

2222 تحت رقم 127156.

51I

SARL

APFOOD MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SARL

 Maarif ، 22222، CASABLANCA

MAROC

APFOOD MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 131 

شارع انفا، إقامة ازور رقم 11 ب، - 

22222  الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

474115

 31 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 غشت 

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.APFOOD MAROC

غرض الشركة بإيجاز : الأوزي  و 

الأصدير.

 131  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - 11 ب،  إقامة ازور رقم  شارع انفا، 

22222  الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

الشركة AP FOOD :  998 حصة 

بقيمة 99.822 درهم للحصة .

السيد ياسين إبراهيمي :  1 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
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 1   : الصفريوي  انيس  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ياسين إبراهيمي عنوانه)ا) 
إقامة الكولين عمارة 4 رقم 7 سيدي 
البيضاء  الدار    22222 معروف 

املغرب.
السيد انيس الصفريوي عنوانه)ا) 
الذئاب  عين  هللا  لطف  تجزئة   5

22222  الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)    AP FOOD الشركة 
معروف  سيدي   19 سكينة  تجزئة 

22222  الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسين إبراهيمي عنوانه)ا) 
إقامة الكولين عمارة 4 رقم 7 سيدي 
البيضاء  الدار    22222 معروف 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 1 221.
52I

استشارات بشير

تأمينات اوفال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رف  رأسما  الشركة

استشارات بشير
حي الشرف عملية الهدى العمارة 4 
الشقة 4 الدور 1 ، 2222 ، مراكش 

املغرب
تأمينات اوفال شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 
3-81 و 4-81 شارع 11 يناير حي 
حساني إنزكان - 86352 إنزكان 

املغرب.
رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.6271

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تم   2222 فبراير   26 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  

درهم»   122.222,22« قدره 

إلى  درهم»    2.222,22« من  أي 

  : طريق  عن  درهم»   162.222,22«

أر1اح أو عالوات  أو  إدماج احأياطي 

إصدار في رأس املا .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   32 بأاريخ  االبأدائية بانزكان  

2222 تحت رقم 1653.

53I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 STE ARTISANAT

MENUISERIE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 N°159 BD ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP

 N°2 1R ETAGE TAGHZOUT

 INEZGANE INEZGANE، 86152،

INEZGANE MAROC

 STE ARTISANAT MENUISERIE

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

الليمون الرقم 65 مركز اوالدحو 

انزكان - 86622 انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

22953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   29

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ARTISANAT MENUISERIE SARL

نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخشب و االلومينيوم.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

اوالدحو  مركز   65 الرقم  الليمون 

انزكان - 86622 انزكان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 252  : السيد العرج عبد الهادي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 252   : السيد الراية عبدالحليم 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 252   : السيد حليفة عبدالكبير 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد الراية محمد :  252 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الهادي  عبد  العرج  السيد 

عنوانه)ا) دوار الجرف اوالدحو انزكان 

86622 انزكان املغرب.

عبدالحليم  الراية  السيد 

سيدي  الدويوير  دوار  عنوانه)ا) 

 83352 اوالدتايمة  بومو�شي 

اوالدتايمة املغرب.

السيد حليفة عبدالكبير عنوانه)ا) 

بومو�شي  سيدي  الدويوير  دوار 

اوالدتايمة 83352 اوالدتايمة املغرب.

السيد الراية محمد عنوانه)ا) دوار 

اوالدتايمة  بومو�شي  الدويوير سيدي 

83352 اوالدتايمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الهادي  عبد  العرج  السيد 

عنوانه)ا) دوار الجرف اوالدحو انزكان 

86622 انزكان املغرب

السيد الراية محمد عنوانه)ا) دوار 

اوالدتايمة  بومو�شي  الدويوير سيدي 

83352 اوالدتايمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

25 غشت  بأاريخ  االبأدائية بانزكان  

2222 تحت رقم 1332.

54I

sofoget

KWK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 1 222، kenitra maroc

KWK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي  القنيطرة 

64 شارع محمد العمراوي و زنقة 

معمورة عمارة  س مكأب 1 - 

222 1 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

53223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2219 شتنبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

.KWK : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

مكأب    : بإيجاز  الشركة  غرض 

للدراسات.

عنوان املقر االجأماعي :  القنيطرة 

زنقة  و  العمراوي  محمد  شارع   64

معمورة عمارة  س مكأب 1 - 222 1 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد  البعوي عبدالسالم :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

:  522 حصة  بلغيتي علي  السيد  

بقيمة 122 درهم للحصة .
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: 522 بقيمة  بلغيتي علي   السيد  
122 درهم.

السيد  البعوي عبدالسالم : 522 
بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عبدالسالم  البعوي  السيد  
عنوانه)ا) القنيطرة 222 1 القنيطرة 

املغرب.
عنوانه)ا)  علي  بلغيتي  السيد  
القنيطرة   1 222 املغرب  القنيطرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  علي  بلغيتي  السيد  
القنيطرة   1 222 املغرب  القنيطرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

أكأو1ر 2219 تحت رقم --.
55I

la marocaine des bilans

FINCOMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

la marocaine des bilans
محج 11 يناير مكأب رقم 8 عمارة 
أدرار حي الداخلة ، 82262، أكادير 

املغرب
FINCOMAR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي C/O رقم 
12 مكرر زنقة 7 بلوك 11 حي بئر 
أنزران تيكوين أكادير  - 82222 

أكادير املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.36219

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
13 غشت 2222 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد FINCOMAR  مبلغ 
وعنوان  درهم   12.222 رأسمالها 

مقرها اإلجأماعي C/O رقم 12 مكرر 
زنقة 7 بلوك 11 حي بئر أنزران تيكوين 

أكادير  - 82222 أكادير املغرب نتيجة 

  : توقيف كلي للنشاط الأجاري.

 C/O ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
حي   11 بلوك   7 مكرر زنقة   12 رقم 

 82222  - بئر أنزران تيكوين أكادير  

أكادير املغرب. 

و عين:

و  امخاو  خديجة   السيد)ة) 

ماسمشلين   3632 بلجيكا  عنوانه)ا) 

بلجيكا 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   28 بأاريخ  باكادير   الأجارية 

2222 تحت رقم 62 96.

56I

OUR EXPERT

DONE NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ،  2222، marrakech

maroc

DONE NEGOCE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار ايت 

بازي جماعة أيت ايمور مراكش - 

2222  مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

126751

 21 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 DONE : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

. NEGOCE
 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

. DIVERS OU CONSTRUCTION
: دوار ايت  عنوان املقر االجأماعي 
 - مراكش  ايمور  أيت  جماعة  بازي 

2222  مراكش املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222   : الحسن  تكراتي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة تكراتي الحسن عنوانه)ا) 
قصر ايت يحيى ألنيف تنغير  5822   

تنغير املغرب .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحسن عنوانه)ا)  تكراتي  السيد 
قصر ايت يحيى ألنيف تنغير 5822   

تنغير املغرب
تم اإليداع القانوني ب-  بأاريخ 28 

شتنبر 2222 تحت رقم 115818.

57I

موتقة

الشركة العقارية  دونيز
إعالن مأعدد القرارات

موتقة
2 زاوية زنقة الجزائر وابو بكر 

البقالني  الطابق الأاني 6 ، 22272، 
الدار البيضاء املغرب

الشركة العقارية  دونيز »شركة  
املساهمة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 5 زنقة 
كاسكاد اوزود. - - الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: -.

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

1999 تم اتخاذ  املؤرخ في  2 دجنبر 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة من 

شركة مساهمة الى شركة مدنية.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الشركة   « جديد   اسا�شي  نضام 

املدنية العقارية دونيز»

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

مارس 2222 تحت رقم 166416.

58I

cabinet  AMSN

ELEGANCE BYZ.M
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

cabinet  AMSN

 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme etage vn meknes ،

52222، meknes maroc

ELEGANCE BYZ.M  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 N°8 RUE وعنوان مقرها االجأماعي

 ANISRABE 11 3EME ETAGE VN

MEKNES - 52222 مكناس املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

44871

 بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تم تغيير  املؤرخ في 29 غشت 2222 

 ELEGANCE« من  الشركة  تسمية 

 UNIVERS LOW« إلى   «  BYZ.M

. «COST

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بمكناس  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 2992.

59I
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كار أكونأين

ELECTRIC MUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كار أكونأين
تقاط  شارع عبد املومن و شارع 
انوا  A416 طابق 3 رقم 19 ، 
2 222، الدار البيضاء املغرب

ELECTRIC MUSE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي ملأقى 
زنقة ابن بوريد و زنقة موالي 

بوشعيب، حي النخيل - 2 223 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
 73285

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   23
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ELECTRIC MUSE
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واسأيراد ثم تصدير جمي  املنأجات 

و املواد،
تجارة واسأيراد ثم تصدير املالبس 

و منأجات املوضة،
ابنشطة  كل  عامة  بصفة 
العقارية و  الصناعية،  االقأصادية، 
املالية التي لها عالقة مباشرة أو غير 
مباشرة بابنشطة املذكورة سابقا، أو 

يمكنها املساهمة في تطويرها.
ملأقى   : االجأماعي  املقر  عنوان 
موالي  زنقة  و  بوريد  ابن  زنقة 
 223 2  - النخيل  حي  بوشعيب، 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

 122   : بثينة  رامي  بن  السيدة 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 122  : بثينة  رامي  بن  السيدة   
بقيمة 12.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة بن رامي بثينة عنوانه)ا) 
الوازيس  ڨرو،  جيل  زنقة   ،41 رقم 

12 22 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بن رامي بثينة عنوانه)ا) 
الوازيس  ڨرو،  جيل  زنقة   ،41 رقم 

12 22 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  2  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 7162 7.

62I

AL HUDA CONSEIL SARL

 AL MOUSTAKBAL LI
TAWDIF

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
71 شارع محمد الزرقطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 32222، فاس 
املغرب

 AL MOUSTAKBAL LI TAWDIF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 3 
درب فياللة فاس الجديد - 32222 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6 229
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   16
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 AL  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MOUSTAKBAL LI TAWDIF
غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

الأوظيف .
 3 الرقم   : عنوان املقر االجأماعي 
 32222  - درب فياللة فاس الجديد 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيدة سمية أمين العلمي :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
522 حصة    : السيدة وداد عياد 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
العلمي  أمين  سمية  السيدة 
حي  ملوية  وادي  زنقة   21 عنوانه)ا) 

النرجس  32222 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  عياد  وداد  السيدة 
النماء  االجاص شارع  زنقة   22 رقم 

النرجس -ب- 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العلمي  أمين  سمية  السيدة 
حي  ملوية  وادي  زنقة   21 عنوانه)ا) 

النرجس  32222 فاس املغرب
عنوانه)ا)  عياد  وداد  السيدة 
النماء  االجاص شارع  زنقة   22 رقم 

النرجس -ب- 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 13/222 2  .
61I

COFISAM

SOCIETE FOUARAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COFISAM
عمارة 65,  الطابق االو   تجزئة  
مسرور 1 شارع الحسن الثاني ، 

12222، تمارة املغرب

SOCIETE FOUARAT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

ابصو  ،رقم املحل 57، تمارة. - 

12222 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

132787

 14 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�شى  

القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE FOUARAT

بي  مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء و مسألزماتها.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - تمارة.   ،57 املحل  ،رقم  ابصو  

12222 تمارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

:  522 حصة  السيد عباس قابل 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد يوسف قابل :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عباس قابل عنوانه)ا) حي 

تمارة   2 س   85 رقم  العربي  املغرب 

12222 تمارة املغرب.

عنوانه)ا)  قابل  يوسف  السيد 

تمارة   1628 دوار بلمكي الغربي رقم 

12222 تمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)  قابل  يوسف  السيد 
تمارة   1628 دوار بلمكي الغربي رقم 

12222 تمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر  بأاريخ  2  بالر1اط   الأجارية 

2222 تحت رقم -.

62I

SUD INVEST CONSULTING

OURIKA OUFLA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القبطان اريكي اقامة ايزيس 

 GUELIZ، 11 الطابق 2 الشقة رقم
 2222، MARRAKECH MAROC

OURIKA OUFLA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

اكروفال جماعة و قيادة أوريكة - 
52 2  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
126739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   12
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.OURIKA OUFLA
الأنشيط   : غرض الشركة بإيجاز 

و اإلقامة  السياحية
دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - أوريكة  قيادة  و  جماعة  اكروفال 

52 2  مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 
درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : بشار  هشام  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بشار  هشام  السيد 
امرشيش تالوجت 1 رقم 21 2222  

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بشار  هشام  السيد 
امرشيش تالوجت 1 رقم 21 2222  

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 115811.

63I

ائأمانية ميسيون كونساي

CREA-Z
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ائأمانية ميسيون كونساي
49، زنقة لوريي روز، عين السب  ، 

22592، الدار البيضاء املغرب
CREA-Z شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة ابن 

هيثم فيال  رقم 13، أكدا   - 12292 
الر1اط املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.112829
بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2219 نونبر   19 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 12.222 رأسمالها  مبلغ    CREA-Z
درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 
 - أكدا     ،13 رقم  ابن هيثم فيال  
 : نتيجة    املغرب  الر1اط   12292

خسارة الز1ون الوحيد.
و حدد مقر الأصفية ب زنقة ابن 
هيثم فيال  رقم 13، أكدا   - 12292 

الر1اط املغرب. 

و عين:

السيد)ة) ادريس ناجد و عنوانه)ا) 

اإلزدهار،  حي   12 ب  الزهور  إقامة 

املغرب  تمارة   122 2 هرهورة 

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   32 بأاريخ  بالر1اط   الأجارية 

2222 تحت رقم 2 1272.

64I

CANOCAF SARL

ROMFOOD FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 

 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC

ROMFOOD FISH  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي سكأور 

الناظور بلوك 13 بوعرك  - 62223 

الناظور  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

22573

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   27

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. ROMFOOD FISH

/1  : بإيجاز  الشركة  غرض 

/2 ابسماك  الأصدير  و  االسأيراد 

البحار - بي  ابسماك.

سكأور   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 62223 - بوعرك    13 الناظور بلوك 

الناظور  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد لحفى كما   :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : رميساء   لحفى  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كما    لحفى  السيد 

 62252 حي املسأوصف بني انصار  

الناظور  املغرب.

السيدة لحفى رميساء  عنوانه)ا) 

 62252 حي املسأوصف بني انصار  

الناظور  املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  كما    لحفى  السيد 

 62252 حي املسأوصف بني انصار  

الناظور  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ 12 شتنبر 

2222 تحت رقم 3255.

65I

ABA GESTION SARLAU

SOCIETE EYEFINITY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV MED V 3EME ETG 38

 BUREAU 12 ، 32222، FES

MAROC

SOCIETE EYEFINITY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مأجر 

قطعة رقم 26 الشارع الكبير بنسودة 

- 32222 فاس املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6 227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE EYEFINITY

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير النظارات.

مأجر   : االجأماعي  املقر  عنوان 

قطعة رقم 26 الشارع الكبير بنسودة 

- 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : ابزعر  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ابزعر  محمد  السيد 

تجزئة رياض الياسمين رقم 2  طريق 

عين شقف   32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ابزعر  محمد  السيد 

تجزئة رياض الياسمين رقم 2  طريق 

عين شقف 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 12 2.

66I

موتقة

الشركة العقارية  رياكوس
إعالن مأعدد القرارات

موتقة

2 زاوية زنقة الجزائر وابو بكر 

البقالني  الطابق الأاني 6 ، 22272، 

الدار البيضاء املغرب

الشركة العقارية  رياكوس »شركة  

املساهمة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 5 زنقة 

كاسكاد اوزود. - - الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: -.

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 23 دجنبر 1999

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة من 

شركة مساهمة الى شركة مدنية.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الشركة   « جديد   اسا�شي  نضام 

املدنية العقارية  رياكوس»

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

مارس 2222 تحت رقم 166419.

67I

AUDINET

GBH INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUDINET

 RUE AIT OURIR BD MLY 23

 YOUSSEF CASABLANCA ،

22222، CASABLANCA MAROC

GBH INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 23 زنقة 

ايت اورير – البيضاء - 22222 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
473897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 GBH  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.INVEST
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتشغيل سو1ر ماركت.
أو  وتصدير  اسأيراد  عملية  أي 
وسيط  أو  عقاري  طرح  أو  تداو  
أي  في  سمسرة  أو  تمثيل  أو  تجاري 
منأج أو سلعة أو مادة أو سلعة مهما 

كانت طبيعتها أو بروفانس أو وجهة.
أو بي  أو تأجير أو تأجير أو  اقأناء 
مسأودع  بناء  أو  أرض  أي  تشغيل 
بأحد  يأعلق  أو عمل  ورش عمل  أو 

ابنشطة املذكورة أعاله.
زنقة   23  : عنوان املقر االجأماعي 
 22222  - البيضاء   – اورير  ايت 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 522   : الهاللي  عبدالنبي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد رشيد الشاوي الغالي :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 : الغالي  الشاوي  رشيد  السيد   

52222 بقيمة 122 درهم.
 52222 : السيد عبدالنبي الهاللي 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الهاللي  عبدالنبي  السيد 
 22 طابق  االخيار  اقامة  عنوانه)ا) 
 22222 االزدهار بوسكورة   رقم  2 

الدارالبيضاء املغرب.

الغالي  الشاوي  رشيد  السيد 

فرنسا   21222 فرنسا  عنوانه)ا) 

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الهاللي  عبدالنبي  السيد 

 22 طابق  االخيار  اقامة  عنوانه)ا) 

 22222 االزدهار بوسكورة   رقم  2 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 747717.

68I

ADILFERRE

DELIVERME

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

DELIVERME

بن ديبان زنقة ابن خلدون 36 قطعة 

341 ، 92222، طنجة املغرب

DELIVERME  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي بن ديبان 

زنقة ابن خلدون 36 قطعة 341 - 

92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.99759

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 شتنبر   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عال   محمد   )ة)  السيد  تفويت 

من  اجأماعية  حصة    52 البختي 

أصل 1.222 حصة لفائدة  السيد )ة) 

سهيل عال  البختي بأاريخ 22 شتنبر 

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتنبر   25 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 4936.

69I
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CANOCAF SARL

TRANSPORT MARIOUARI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 

 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC

  TRANSPORT MARIOUARI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

بويزازان - 62222 الناظور  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

226 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. TRANSPORT MARIOUARI

1/نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائ  للغير 2/نقل الدولي للبضائ  

3/تاجر في مواد البناء.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

بويزازان - 62222 الناظور  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد ملقدم توفيق  :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

:  522 حصة  السيد ملقدم مراد  

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  توفيق   ملقدم  السيد 
دوار انعال بني شيكر   62322 الناظور  

املغرب .

السيد ملقدم مراد  عنوانه)ا) دوار 
الناظور   62322 شيكر    بني  انعال 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  توفيق   ملقدم  السيد 
دوار انعال بني شيكر   62322 الناظور  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور  بأاريخ 22 شتنبر 

2222 تحت رقم 3169.

72I

FIDUCIAIRE AKIF

EXTRA TOOLS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AKIF
 BD CHEFCHAOUNI N°19

 RESIDENCE GARDEN  ETAGE 1
 BUREAU   AIN SEBAA ، 22582،

CASABLANCA MAROC
EXTRA TOOLS SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : مجموعة 
الأقدم ج ه 2 رقم 17 الطابق 2 

البرنو�شي  - 22612 الدارالبيضاء  
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
 7 213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   11
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 EXTRA : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.TOOLS SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : بي  و شراء 

املعدات الصناعية تصدير و إسأيراد.

عنوان املقر االجأماعي : : مجموعة 
 2 الطابق   17 رقم   2 ه  ج  الأقدم 

الدارالبيضاء    22612  - البرنو�شي  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد طيب لشكر :  122 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   لشكر  طيب  السيد 

عين  ممرالشاطئ  بوقدير  تجزئة   2

السب  22522 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)   لشكر  طيب  السيد 

عين  ممرالشاطئ  بوقدير  تجزئة   2

السب  22522 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 747776.

71I

fam consulting

اوكسا برانت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

fam consulting

 res koutoubia center 2 avenue

 hassan II gueliz 2 eme etage n°9

،  2222، marrakech maroc

اوكسا برانت  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي ملأقى 

شارع عبد الكريم الخطابي وشارع 

عال  الفا�شي عمارة ب 2 طابق 2 

مراكش - 2222  مراكش  املغرب .

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.28721

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 21 دجنبر 2217 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
الخطابي  الكريم  »ملأقى شارع عبد 
 2 ب  عمارة  الفا�شي  عال   وشارع 
مراكش     2222  - مراكش   2 طابق 
»شارع موالي عبد هللا  إلى   « املغرب 
املحل   E5 مجم  ابن تاشفين مدخل 
مراكش      2222  - مراكش   14 رقم 

املغرب ».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   18 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2219 تحت رقم 112389.

72I

الحسين فاضيل

 HERMES SMART
SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الحسين فاضيل
مكأب رقم 15، املجم  املنهي ،تجزئة 
2 شارع عال  الفا�شي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 2222 ، مراكش 
املغرب

 HERMES SMART SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب 

رقم 15, املجم  املنهي تجزئة رقم 2 
شارع عال  الفا�شي, إقامة حرف ب, 

مراكش - 2222  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
126763

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   17
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.



13739 الجريدة الرسميةعدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222) 

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HERMES SMART SOLUTIONS
املقاو    : بإيجاز  الشركة  غرض 
في إدارة عمليات الخدمات الأجارية 
أو الصناعية أو الزراعية املدنية أو 

العسكرية
تجارة دولية

مفاوضة
اسأيراد -تصدير

مكأب   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 2 املجم  املنهي تجزئة رقم   ,15 رقم 
إقامة حرف ب,  شارع عال  الفا�شي, 

مراكش - 2222  مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
الرحيم  عبد  الفأح  أبو  السيد  
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحيم  عبد  الفأح  أبو  السيد  
 328 رقم  س   3 املسيرة  عنوانه)ا) 

مراكش 2222  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الرحيم  عبد  الفأح  أبو  السيد  
 328 رقم  س   3 املسيرة  عنوانه)ا) 

مراكش 2222  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 6299.
73I

SOYACOM

SB2H LEASING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOYACOM
 N°76 AVENUE HASSAN II ،

32222، FES MAROC
SB2H LEASING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 56 

دوار بوعبيد الكواز جماعة وقيادة 

اوالد الطيب  - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6 221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   22

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 SB2H : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.LEASING

االشغا    : غرض الشركة بإيجاز 

املخألفة في البناء-نقل البضائ -كراء 

االالت واملعدات الصناعية .
 56 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 

وقيادة  جماعة  الكواز  بوعبيد  دوار 

اوالد الطيب  - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد بامو  محمد :  334 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد عويني  حسام :  333 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 333   : حسام  الونان   السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  بامو   السيد 
جنان  تجزئة  االو   الطابق  رقم57 

الزهر  املرجة  32222 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  حسام  عويني   السيد 

 6 بلوك   82 رقم  انزران  بئر  تجزئة 

بنصفار  32222 صفرو املغرب.

عنوانه)ا)  حسام  الونان   السيد 
د   النرجس  يزناسن  بني  زنقة   39

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  بامو   السيد 
جنان  تجزئة  االو   الطابق  رقم57 

الزهر  املرجة  32222 فاس املغرب
عنوانه)ا)  حسام  عويني   السيد 
 6 بلوك   82 رقم  انزران  بئر  تجزئة 

بنصفار 32222 صفرو املغرب
عنوانه)ا)  حسام  الونان   السيد 
د   النرجس  يزناسن  بني  زنقة   39

32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم  2 2.

74I

موتقة

الشركة  العامة الصناعية 
املغربية للتجهيز - جيم

إعالن مأعدد القرارات

موتقة
2 زاوية زنقة الجزائر وابو بكر 

البقالني  الطابق الأاني 6 ، 22272، 
الدار البيضاء املغرب

الشركة  العامة الصناعية املغر1ية 
للأجهيز - جيم »شركة  املساهمة»

وعنوان مقرها االجأماعي: زاوية زنقة 
مسفيوي وقربي عكاشة  - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: -.
بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 22 دجنبر 1999
تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
تحويل الشكل القانوني للشركة من 

شركة مساهمة الى شركة مدنية.
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
نظام اسا�شي جديد   الشركة املدنية 
العقارية   العامة الصناعية املغر1ية 

للأجهيز - جيم»
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

مارس 2222 تحت رقم 166418.

75I

FIDU.ECO

MUIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDU.ECO

172 شارع فاس اقامة نسرين 

الطابق االو  رقم 6 طنجة ، 

92222، طنجة املغرب

MUIN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 12 طريق 

اركاي   تجزئة ميراسو  بتريسيان  - 

92222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.73755

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر   2222 غشت   27 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

مبلغ    MUIN ذات الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 

اركاي    طريق   12 اإلجأماعي  مقرها 

 92222 - تجزئة ميراسو  بتريسيان  

طنجة املغرب نتيجة   : عدم العمل.

و حدد مقر الأصفية ب 12 طريق 

 - تجزئة ميراسو  بتريسيان   اركاي   

92222 طنجة املغرب. 

و عين:

بنيعيش  محمد االمين   السيد)ة) 

ابن  زنقة  الشرف  حي  عنوانه)ا)  و 

طنجة   92222  18 رقم  تاشفين 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقأضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 
تجزئة ميراسو   اركاي    طريق   12  :

بتريسيان 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 275 23.

76I
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L EXPERT DE GESTION

SAFWA PARA PHARMACIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

L EXPERT DE GESTION

 N 78 MANAR 23 HAY CHARAF

 ،  2222، MARRAKECH

MAROC

 SAFWA PARA PHARMACIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

النهضة رقم 1228 املحاميد مراكش 

- 2222  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

126861

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SAFWA PARA PHARMACIE

بي    : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  للصيدليات  امللحقة  املنأوجات 

الأجميلية.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

املحاميد مراكش  النهضة رقم 1228 

- 2222  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : الخر�شي  كما   السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الخر�شي  كما   السيد 
مراكش   72 رقم   6 املحاميد سعادة 

2222  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الخر�شي  كما   السيد 
مراكش   72 رقم   6 املحاميد سعادة 

2222  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ 21 أكأو1ر  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 115949.

77I

OFFICE ALLA CAMPANIES

 OURIKA
ORGANICKITECHEN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

OFFICE ALLA CAMPANIES
 BOITE POSTALE NUM 2353
 MARRAKECH PRINCIPAL

 MARRAKECH، 2353،
MARRAKECH MAROC

  OURIKA ORGANICKITECHEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 DR وعنوان مقرها اإلجأماعي

 TAOURIRTE CM RURALE DE
 L›OURIKA PCE D›ALHAOUZ  -
. 2222 MARRAKECH MAROC

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.96975
بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 غشت   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 AMANDA )ة)  السيد  تفويت 
حصة   HARFORD MICHELLE 22
اجأماعية من أصل 52 حصة لفائدة  
 ALEXANDRE MAXIMO (السيد )ة
 28 بأاريخ   PEVARELLO BACCI

غشت 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   25 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 5995.

78I

مكأب الحسابات  كندري

AMANA PRINT sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكأب الحسابات  كندري

 AVENUE LALLA HASNAE VN

 AVENUE LALLA HASNAE VN،

FES ،32222 املغرب

AMANA PRINT sarl   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي طريق 

صفرو رقم 28 زنقة طرفاية  تجزئة 

وفاء  - 32222  فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.  AMANA PRINT sarl

غرض الشركة بإيجاز : الطباعة .

طريق   : االجأماعي  املقر  عنوان 
تجزئة  زنقة طرفاية    28 صفرو رقم 

وفاء  - 32222  فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد فوزي محمد  :  52 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 52   : ادريس  باحمدي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد   فوزي  السيد 
فاس   32222 درب الخوخة    7 رقم 

املغرب.

السيد باحمدي ادريس عنوانه)ا) 

جنان ابن كيران 32222 فاس املغرب 

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  فوزي  السيد 
فاس   32222 درب الخوخة    7 رقم 

املغرب 

السيد باحمدي ادريس عنوانه)ا) 

جنان ابن كيران 32222 فاس املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   25 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم -.

79I

Le monopole

فلويديا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رف  رأسما  الشركة

Le monopole

 bd yaakoub mansour rue ishaq

 ibnou hanin 17 casablanca ،

22372، Casablanca Maroc

فلويديا شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 19 زنقة 

الحاج عمار الريفي الطابق 4  الدار 

البيضاء  22122 الدار البيضاء 

املغرب .
رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.2  8 5

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تم   2222 يونيو   32 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  

أي  درهم»   222.222.222«

إلى  درهم»   122.222.222« من 

  : عن طريق  درهم»   322.222.222«

أر1اح أو عالوات  أو  إدماج احأياطي 

إصدار في رأس املا .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 6592 7.

82I
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fam consulting

اوكسا برانت
إعالن مأعدد القرارات

fam consulting
 res koutoubia center 2 avenue

 hassan II gueliz 2 eme etage n°9
،  2222، marrakech maroc

اوكسا برانت »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: ملأقى 
شارع عبد الكريم الخطابي وشارع 
عال  الفا�شي عمارة ب 2 طابق 2 
مراكش  - 2222  مراكش  املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.28721
بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 21 دجنبر 2217
تم اتخاذ القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: إضافة نشاط: إنشاء وتشغيل 
مقهى أو مطعم للوجبات الخفيفة أو 
مطعم أو مؤسسة للوجبات السريعة 
، بحيث  ، بشكل مباشر وغير مباشر 
تكون منطقة ترفيهية لجمي  ابنشطة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
اعأماد عالمات تجارية جديدة: مقهى 

فان - مقهى بالي 
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

عالمات تجارية 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي:  

نشاط تجاري
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   18 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2219 تحت رقم 112389.
81I

مز كونسولأينغ

مازاكا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مز كونسولأينغ
زنقة بغداد رقم 8 ، 222 1، 

القنيطرة املغرب

مازاكا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 22 الحي 

الصناعي الساكنية القنيطرة - 

222 1 القنيطرة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.32185

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2219 نونبر   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

هللا  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجأماعية  حصة   952 الساهل 

)ة)  السيد  أصل 952 حصة لفائدة  

نونبر   26 بأاريخ  الساهل  إبراهيم 

.2219

الدايم  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجأماعية  حصة   52 الساهل 

)ة)  السيد  حصة لفائدة    52 أصل 

نونبر   26 بأاريخ  الساهل  إبراهيم 

.2219

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 29 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

مارس 2222 تحت رقم 74447.

82I

HORICOM

 LIMAMEYA DE TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل الأصفية

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°  VN-

 MEKNES ، 52222، MEKNES

MAROC

 LIMAMEYA DE TRAVAUX

DIVERS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : زنقة 

67 رقم 35 وجه عروس - 52222 

مكناس املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.29287

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تقرر   2222 غشت  في  2  املؤرخ 

 LIMAMEYA DE TRAVAUX حل 

املسؤولية  ذات  شركة   DIVERS

 22.222 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 
 52222  - وجه عروس   35 رقم   67

مكناس املغرب نتيجة بزمة القطاع.

و عين:

و  محمد  املجدوبي   السيد)ة) 
وجه   35 رقم   67 زنقة  عنوانه)ا) 

املغرب  مكناس   52222 عروس 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

زنقة  وفي   2222 غشت  بأاريخ  2 
 52222  - وجه عروس   35 رقم   67

مكناس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بمكناس  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 561.

83I

LEOPARD AUGEN DISTRIBUTION

 LEOPARD AUGEN
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 LEOPARD AUGEN

DISTRIBUTION

 CASABLANCA ،22222 ، -

MAROC

 LEOPARD AUGEN

DISTRIBUTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي املدينة 

الجديدة مجموعة سكنية 14 تجزئة 

الجوهرة عمارة 8 شقة 12 البيضاء 

- 22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

7 8251

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 يوليوز   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

مأبوعة  الشركة  تسمية 

بمخأصر  اإلقأضاء  عند 

 LEOPARD AUGEN  : تسميتها 

.DISTRIBUTION

غرض الشركة بإيجاز : مسأورد و 

موزع الطارات النظارات .

املدينة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الجديدة مجموعة سكنية 14 تجزئة 

الجوهرة عمارة 8 شقة 12 البيضاء - 

22222 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : نجاح  بوعزة  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نجاح  بوعزة  السيد 

سكنية  مجموعة  الجديدة  املدينة 

شقة   8 عمارة  الجوهرة  تجزئة   14

البيصاء  الدار   22222 البيضاء   12

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  نجاح  بوعزة  السيد 

سكنية  مجموعة  الجديدة  املدينة 

شقة   8 عمارة  الجوهرة  تجزئة   14

البيصاء  الدار   22222 البيضاء   12

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بأاريخ  البيضاء   بالدار  الأجارية 

تحت رقم -.
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HORICOM

 SIRT DE PROMOTION
IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°  VN-

 MEKNES ، 52222، MEKNES

MAROC

 SIRT DE PROMOTION

IMMOBILIERE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 127 

تجزئة العبدالوية سيدي سعيد ص 

ب 9 182 - 9 182 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.29871

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 12 شتنبر 2222 تقرر حل 

 SIRT شركة ذات املسؤولية املحدودة

  DE PROMOTION IMMOBILIERE

درهم   1.522.222 رأسمالها  مبلغ 

وعنوان مقرها اإلجأماعي 127 تجزئة 

ب  ص  سعيد  سيدي  العبدالوية 

املغرب  مكناس   182 9  -  182 9

نتيجة   : أزمة القطاع.

 127 ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

تجزئة العبدالوية سيدي سعيد ص 

ب 9 182 - 9 182 مكناس املغرب. 

و عين:

و  حور  هللا    عبد  السيد)ة) 
الداخلة  تجزئة   297 رقم  عنوانه)ا) 

سيدي سعيد 52222 مكناس 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 

الأجارية بمكناس  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 562.

85I

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS

SOCIETE SAISS CONFISERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام ابسا�شي للشركة

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS
 ANGLE RUE BRAHIM

 ROUDANI ET TORRES RES
 PRINTEMPS N°1  ، 32222، FES

فاس
 SOCIETE SAISS CONFISERIE
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 76 زنقة 
اصيال املدينة الجديدة فاس املغرب 

32222 فاس املغرب.
»مالءمة النظام ابسا�شي للشركة»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.17/2223
بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 22 ماي 2217
ابسا�شي  النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:  مقأضيات  م   للشركة 
مالءمة  تقرر  للشركاء  عام  جم   في 
م   للشركة  االسا�شي  القانون 
مقأضيات القانون بعد وفاة الشريك 

بن سعيد احمد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   27 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2217 تحت رقم 2272/17.

86I

AUDIT HOUSE أوديت هاوس

SOCOMADIS
إعالن مأعدد القرارات

AUDIT HOUSE أوديت هاوس
تجزئة الكولين 2 عمارة لوماتينيون 
الطابق 2 املكأب 6 سيدي معروف، 

22152، البيضاء املغرب
SOCOMADIS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: 5 زنقة 
ماجيالن - - الدار البيضاء  املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.6 229

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 
املؤرخ في  2 فبراير 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
إضافة تجارة الخشب للهدف  مايلي: 

االجأماعي
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
فأح فرع للشركة بالعنوان : دوار أوالد 
حجاج  سيدي  حصار  واد  بوعزيز 
عبد  السيد  تعيين  تم  و  البيضاء 

اللطيف فياللي كمدير للفرع
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
إضافة : شراء و بي  و الأجارة بجمي  

أنواعها للخشب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 7212 7.
87I

 société de travaux de comptabilité jasmine

sarl d’au

 SOCIETE LE MONDE
CERAMIQUE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رف  رأسما  الشركة

 société de travaux de
comptabilité jasmine sarl d›au
 n°37 avenue des far magasin
 n°6 meknes meknes، 52222،

meknes maroc
 SOCIETE LE MONDE

CERAMIQUE SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم  6   
شارع سيدي عيادالزيأون مكناس - 

52227 مكناس املغرب.
رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
. 6239

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تم   2222 شتنبر   23 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  
»922.222 درهم» أي من »122.222 
عن  درهم»   1.222.222« إلى  درهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بمكناس  بأاريخ 22 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 3228.

88I

ZOHASI SAHARA

ZUG SAHARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZOHASI SAHARA

193 شارع مزوار، حي الفأح، 

العيون، 72222، العيون املغرب

ZUG SAHARA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
مزوار الحي الحجري رقم 22 العيون 

- 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

33287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 ZUG  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.SAHARA

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء  أعما    ، العامة  -اإلنشاءات 

إنشاء   ، عامة  خدمات   ، املأنوعة 

املباني السكنية واإلدارية والصناعية 

من  الأعاقد   ، امللحقة  ابعما    ،

تركيبات   ، العقارات  على  الباطن 

املباني ،
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- شراء و1ي  منأجات ومواد البناء 
والصيدلية العامة ، الترويج العقاري 
تجارة واسأيراد وتصدير وشراء   -
وابعما   السيارات  غيار  قط   و1ي  

املخألفة ، 
-تسويق اللوازم املكأبية واملعدات 

ومعدات تكنولوجيا املعلومات....
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
العيون   22 مزوار الحي الحجري رقم 

- 72222 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد عبد ر1و بوصولة  :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد ر1و بوصولة  عنوانه)ا) 
الفيالت  منطقة  رشيد  موالي  حي 

العيون 72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد ر1و بوصولة  عنوانه)ا) 
الفيالت  منطقة  رشيد  موالي  حي 

العيون 72222 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالعيون  بأاريخ 22 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 2332/2222.

89I

aice compta

STILLCLEAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 22192،

casablanca maroc
STILLCLEAN  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 12 زنقة 
الحرية الطابق 3 الشقة رقم 5 - 

22122 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

473363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   15

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. STILLCLEAN

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أكسيسوارات في توريد للصيدلة .

زنقة   12  : عنوان املقر االجأماعي 

 -  5 رقم  الشقة   3 الطابق  الحرية 

22122 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد ادريس مخلص :  52 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة زينب مخلص :  52 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ادريس مخلص عنوانه)ا) 

فرنسا 78222 فرنسا فرنسا.

عنوانه)ا)  مخلص  زينب  السيدة 

زنقة  الوزاني  بلحسن  محمد  حي 

البيضاء  الدار   22122  12 رقم   74

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مخلص  زينب  السيدة 

 74 حي محمد بلحسن الوزاني زنقة 

رقم 12 22122 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  2  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 7222 7.

92I

aice compta

PARTINDUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 22192،

casablanca maroc
PARTINDUS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 26 شارع 
مرس السلطان طابق 1 شقة 3 - 

22122 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
473749

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PARTINDUS
تصني    : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  البناء  املعدنية  ابجزاء  تشكيل  و 

الأجارة و االسأيراد و الأصدير.
عنوان املقر االجأماعي : 26 شارع 
 -  3 شقة   1 طابق  السلطان  مرس 

22122 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222   : السيد هشام منصور  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  السيد هشام منصور  
 12 رقم  عمارة ج  دوليز  فلور  اقامة 
املحمدية   28812   2 الحسن  شارع 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد هشام منصور  

 12 رقم  عمارة ج  دوليز  فلور  اقامة 

املحمدية   28812   2 الحسن  شارع 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 747588.

91I

aice compta

MAJAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 22192،

casablanca maroc

MAJAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

سمية إقامة شهرزاد 3 الطابق 5 

شقة 22   النخيل - 22372 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

473947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MAJAR

إنأاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ابصماغ  وتمثيل  وتسويق  وتوزي  

واملواد  والدهانات  الصناعية 

الالصقة .
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زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 5 الطابق   3 شهرزاد  إقامة  سمية 

الدار   22372  - النخيل     22 شقة 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

:  332 حصة  السيد أيوب جالح  

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد أيوب بهلولي  :  332 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 3 2   : العبادي   يونس  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أيوب جالح  عنوانه)ا) حي 

الشق   عين   5 رقم   39 زنقة  ابسرة 

72 22 البيضاء  املغرب .

عنوانه)ا)  بهلولي   أيوب  السيد 

عين   22/22 رقم   1 اإلنارة  تجزئة 

الشق  72 22 البيضاء  املغرب .

عنوانه)ا)  السيد يونس العبادي  

ايت عميرة شأوكة ايت باها  87122 

شأوكة ايت باها املغرب .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أيوب جالح  عنوانه)ا) حي 

الشق   عين   5 رقم   39 زنقة  ابسرة 

72 22 البيضاء املغرب

عنوانه)ا)  بهلولي   أيوب  السيد 

عين   22/22 رقم   1 اإلنارة  تجزئة 

الشق  72 22 البيضاء املغرب

عنوانه)ا)  السيد يونس العبادي  

ايت عميرة شأوكة ايت باها  87122 

شأوكة ايت باها املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 747739.

92I

FIDUNION-MAROC

GY TIRE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل الأصفية

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 22222،

CASABLANCA MAROC

GY TIRE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 135 ، 

املنطقة الصناعية الجنوب الغربي - 

28999 املحمدية املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.23813

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تقرر حل   2222 يونيو   32 املؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة   GY TIRE

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   522.222 رأسمالها 

املنطقة   ،  135 اإلجأماعي  مقرها 

 28999  - الصناعية الجنوب الغربي 

لوقف  نتيجة  املغرب  املحمدية 

النشاط.

و عين:

بن الخدير  اسماعيل   السيد)ة) 

 3 رقم  فلوريدا  تجزئة  عنوانه)ا)  و 

البيضاء  الدار   22222 كاليفورنيا   -

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

 ،  135 وفي   2222 غشت   31 بأاريخ 

 - املنطقة الصناعية الجنوب الغربي 

28999 املحمدية املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  باملحمدية   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 1179.

93I

FIDUNION-MAROC

HALADJIAN ECOLOGIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل الأصفية

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 22222،

CASABLANCA MAROC

HALADJIAN ECOLOGIE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 135 ، 

املنطقة الصناعية الجنوب الغربي - 

28999 املحمدية املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.23815

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تقرر حل   2222 يونيو   32 املؤرخ في 

شركة   HALADJIAN ECOLOGIE

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

 122.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

 135 درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي 

، املنطقة الصناعية الجنوب الغربي 

نتيجة  املغرب  املحمدية   28999  -

لوقف النشاط.

و عين:

بن الخدير  اسماعيل   السيد)ة) 

 3 رقم  فلوريدا  تجزئة  عنوانه)ا)  و 

البيضاء  الدار   22222 كاليفورنيا   -

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

 ،  135 وفي   2222 غشت   31 بأاريخ 

 - املنطقة الصناعية الجنوب الغربي 

28999 املحمدية املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  باملحمدية   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 1182.

94I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

H-BITO GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 52222، MEKNES

MAROC
H-BITO GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجأماعي حي السالم 
1 رقم 2  سيدي سعيد - 52252 

مكناس املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
. 8253

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تم تغيير  املؤرخ في 12 غشت 2222 

نشاط الشركة من »مأاجرة 
اسأيراد و تصدير 

مقاو  إعالنات » إلى »مأاجرة 
اسأيراد و تصدير 

مسأحضرات  بي   و  اسأيراد 
البدنية  النظافة  ،ومواد  الأجميل 

والشبه الصيدالنية
اسأيراد و بي  املكمالت الغذائية 

واملنأجات الغذائية.».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بمكناس  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 2993.
95I

CAP MONDIAL COMPTA

CHARIF YOU BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAP MONDIAL COMPTA
 RUE AKOUB MANSOUR 1ER 2
 ETAGA N1 ، 92222، TANGER

MAROC
CHARIF YOU BUSINESS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 2 يعقوب 
املنصور الطابق 1 رقم 1 - 92222 

طنجة املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

128321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   17

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CHARIF YOU BUSINESS

 A  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 PROMOTION IMMOBILIERE

 EN GENERAL-ACHAT, VENTE ET

 LOUER DES BIENS MOBILIERS

.ET IMMOBILIERS

عنوان املقر االجأماعي : 2 يعقوب 
 92222  -  1 رقم   1 املنصور الطابق 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد يوسف شريف :  52 حصة 

بقيمة 1.222 درهم للحصة .

 52   : الشريف  محمد  السيد 

حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .

 السيد يوسف شريف : 52 بقيمة 

1.222 درهم.

السيد محمد الشريف : 52 بقيمة 

1.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف شريف عنوانه)ا) 
بير   82 رقم   55 زنقة  القوادس  حي 

الشفاء 92222 طنجة املغرب.

السيد محمد الشريف عنوانه)ا) 

21 ش موالي هشام اقامة سيتي لوج 
ط 8 رقم 2 1 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف شريف عنوانه)ا) 
بير   82 رقم   55 زنقة  القوادس  حي 

الشفاء 92222 طنجة املغرب

السيد محمد الشريف عنوانه)ا) 

21 ش موالي هشام اقامة سيتي لوج 
ط 8 رقم 2 1 92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   32 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 322 23.

96I

ديوان الخدمات

STE SERVICES TOURS AZIZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخدمات

شارع محمد الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16222، سيدي قاسم 

املغرب

 STE SERVICES TOURS AZIZ

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي ودادية 
الغرب رقم 36 - 16152 بلقصيري 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

331

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SERVICES TOURS AZIZ

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائ 

نقل االشخاص.

ودادية   : االجأماعي  املقر  عنوان 
بلقصيري   16152  -  36 الغرب رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد عبد العزيز الجربي :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الجربي  العزيز  عبد  السيد 
 36 رقم  الغرب  ودادية  عنوانه)ا) 

16152 بلقصيري املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الجربي  العزيز  عبد  السيد 
 36 رقم  الغرب  ودادية  عنوانه)ا) 

16152 بلقصيري املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بلقصيري   بمشرع  االبأدائية 

23 شتنبر 2222 تحت رقم 187.
97I

global compta et conseils

PROMO SYNDIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

global compta et conseils
12,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

92222، طنجة املغرب
PROMO SYNDIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

برشلونة رقم 32 - 92222 طنجة 
املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.68849
بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 يوليوز   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الرحيم   عبد  )ة)  السيد  تفويت 
222 حصة اجأماعية من  بالخديم  
)ة)  السيد  أصل 222 حصة لفائدة  
يوليوز   22 بأاريخ  بالعربي  لطيفة  

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 3819.

98I

FIGENOUV

STE LINBO-FRERES LF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIGENOUV

شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 52252، مكناس املغرب

STE LINBO-FRERES LF شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 I-5 وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة

مأجر رقم 8 تجزئة الفاضلية الشطر 

2 - 52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

52821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.LINBO-FRERES LF

تكرير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امللح-بي  امللح.

 I-5 عنوان املقر االجأماعي : عمارة

مأجر رقم 8 تجزئة الفاضلية الشطر 

2 - 52222 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد لنبوعي احمد :  22  حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد لنبوعي نبيل :  322 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
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 322   : عدنان  لنبوعي  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  احمد  لنبوعي  السيد 
 52 52 الريصاني  ارارة  قصر 

الريصاني املغرب.
عنوانه)ا)  نبيل  لنبوعي  السيد 
 52 52 الريصاني  ارارة  قصر 

الريصاني املغرب.
عنوانه)ا)  عدنان  لنبوعي  السيد 
 52 52 الريصاني  ارارة  قصر 

الريصاني املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عدنان  لنبوعي  السيد 
 52 52 الريصاني  ارارة  قصر 

الريصاني املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

2222 تحت رقم 2982.
99I

GEGANORD SARL-AU

GEGANORD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GEGANORD SARL-AU
5شارع يوسف بن تاشفين الطابق 

الثاني  رقم 3 ، 92222، طنجة 
املغرب

GEGANORD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 5شارع 
يوسف بن تاشفين الطابق الثاني  

رقم 3 - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
128323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   16
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GEGANORD
أشغا    -  : غرض الشركة بإيجاز 

البناء.
5شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الثاني   الطابق  تاشفين  بن  يوسف 

رقم 3 - 92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : السلوى  السيدة شيماء 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة شيماء السلوى عنوانه)ا) 
خريبكة   25222   22 القرى  ام   12

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
زهور  الصمد  عبد  السيد 
عنوانه)ا) داخلية املدرسية املحمدية 
الر1اط   12292 اكدا    للمهندسين 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   32 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 323 23.
122I

cabinet abda conseil et management

GOUMIRI KHADAMAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 cabinet abda conseil et
management

رقم 239الطابق االو  طريق سيدي 
واصل الحي الصناعي ، 6222 ، 

اسفي اسفي
GOUMIRI KHADAMAT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 32 
سراغنة الحي سيدي واصل اسفي - 

6222  اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
12779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   17
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GOUMIRI KHADAMAT
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائ 
أعما  مخألفة

أعما  الكهر1اء.
 32 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 
 - سراغنة الحي سيدي واصل اسفي 

6222  اسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد منيرلكميري :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد منيرلكميري عنوانه)ا) دوار 
بونيفل دار �شي عي�شى اسفي 6222  

اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد منيرلكميري عنوانه)ا) دوار 
بونيفل دار �شي عي�شى اسفي 6222  

اسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بآسفي  بأاريخ - تحت رقم 

.-

121I

CANOCAF SARL

JAWA NOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC
JAWA NOUR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجأماعي شارع 

الحسن الثاني رقم 16 ميضار  -  
 6225 الدريوش  املغرب .

تغيير نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.9295
بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تم تغيير   2222 شتنبر   15 املؤرخ في 
»1/صناعة  من  الشركة  نشاط 
/3 البناء  مواد  بائ    /2 الخرسانات 
مقاو  في البناء و ابشغا  املخألفة» 
2/مقاو  في  »1/بائ  مواد البناء  إلى 
البضائ   3/نقل  ابشغا   و  البناء 

للغير».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور  بأاريخ 25 شتنبر 

2222 تحت رقم 3225.

122I

ACO CONSULTING

WANA CORPORATE
تعيين رئيس مجلس اإلدارة

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,72
 centre -  ème étage- Apt.1 - ،

22522، casablanca maroc
WANA CORPORATE  »شركة  

املساهمة»
وعنوان مقرها االجأماعي: تجزئة 
الكولين 2 – سيدي معروف  - - 

الدار البيضاء  الدار البيضاء .
»تعيين رئيس مجلس اإلدارة»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.99927
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اإلداري   العام  الجم   إطار  في 
املؤرخ في  2 يونيو 2222

فا�شي فهري  السيد   تقرر تعيين 
نادية

 WANA رئيسا ملجلس إدارة شركة
 CORPORATE

بأاريخ:  2 يونيو 2222
له  املخولة  الصالحيات  وتأمثل 
شغل منصب رئيس مدير  فيما يلي: 

عام
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 747951.

123I

JURISMAG SARL

 ENABAG IMMOBILIER
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

إغالق فرع تاب  لشركة تجارية يوجد 

مقرها االجأماعي باملغرب

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 22222،
Casablanca Maroc

   ENABAG IMMOBILIER SARL AU
»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجأماعي: 385، 
شارع محمد الخامس  - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
»إغالق فرع تاب  لشركة تجارية 
يوجد مقرها االجأماعي باملغرب»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.153143
بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 
تقرر   2222 غشت   28 في  املؤرخ 
 ENABAG لشركة  تاب   فرع  إغالق 
IMMOBILIER SARL AU   تسميأه 
- والكائن عنوانه في دوار ايت باكيري ، 
جماعة حر1يل، دائرة البور - 2222  

مراكش  املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 746638.

12 I

JURISMAG SARL

 ENABAG IMMOBILIER

SARL AU

إعالن مأعدد القرارات

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 22222،

Casablanca Maroc

   ENABAG IMMOBILIER SARL AU

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: 385، 

شارع محمد الخامس  - 22222 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.153143

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 29 يوليوز 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام االسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 22: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام االسا�شي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 745775.

125I

OREA

 INTERFACE CONSEIL EN

INVESTISSEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

OREA

RES M ، 22222، CASA MAROC

 INTERFACE CONSEIL EN

INVESTISSEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز 

أعما  رياض ، عمارة S2 ، الجناح 

الجنوبي ، حي الرياض  الر1اط - 

12112  الر1اط املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.74559

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2218 أبريل   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :

أمين   حسن  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجأماعية  حصة   1 البرنو�شي 

)ة)  السيد  حصة لفائدة    52 أصل 

ليلى السبيطي بأاريخ 11 أبريل 2218.

الحكيم  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

1 حصة اجأماعية من أصل  كاسمي 

52 حصة لفائدة  السيد )ة) خديجة  

مغار بأاريخ 11 أبريل 2218.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ماي   23 بأاريخ  بالر1اط   الأجارية 

2218 تحت رقم 96685.

126I

FIDUNION-MAROC

 GLOBAL BUSINESS FOR

MINES - GBM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 22222،

CASABLANCA MAROC

 GLOBAL BUSINESS FOR MINES

- GBM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 135 ، 

املنطقة الصناعية الجنوب الغربي - 

28999 املحمدية املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.2 925

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تقرر حل   2222 يونيو   32 املؤرخ في 

 GLOBAL BUSINESS FOR MINES

مسؤولية  ذات  شركة   - GBM

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 

املنطقة   ،  135 اإلجأماعي  مقرها 

 28999  - الصناعية الجنوب الغربي 

لوقف  نتيجة  املغرب  املحمدية 

النشاط.

و عين:

بن الخدير  اسماعيل   السيد)ة) 

 3 رقم  فلوريدا  تجزئة  عنوانه)ا)  و 

البيضاء  الدار   22222 كاليفورنيا   -

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

 ،  135 وفي   2222 غشت   31 بأاريخ 

 - املنطقة الصناعية الجنوب الغربي 

28999 املحمدية املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  باملحمدية   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 1181.

127I

cabinet abda conseil et management

PIECES AUTO LA GARANTIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 cabinet abda conseil et

management

رقم 239الطابق االو  طريق سيدي 

واصل الحي الصناعي ، 6222 ، 

اسفي اسفي

  PIECES AUTO LA GARANTIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجأماعي مخزن 
طريق املطارمبنى فلوري 2 آسفي - 

6222  اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

12759
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 PIECES : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

. AUTO LA GARANTIE
غرض الشركة بإيجاز : تاجر قط  

غيار
اسأيراد

الأجارة والأباد  الأجاري.
مخزن   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - آسفي   2 فلوري  املطارمبنى  طريق 

6222  اسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد خالد البديوة :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : السيد عبد الوهاب اواري 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد خالد البديوة عنوانه)ا) 26 
  6222 لبيار  حي  الحشادية  تجزئة 

اسفي املغرب.
اواري  الوهاب  عبد  السيد 
عنوانه)ا) 26 تجزءة منى زنقة اوريكة 
  6222 اسفي9  عيالن  اجنان  حي 

اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد البديوة عنوانه)ا) 26 
  6222 لبيار  حي  الحشادية  تجزئة 

اسفي املغرب.

اواري  الوهاب  عبد  السيد 

زنقة  منى  تجزءة   196 عنوانه)ا) 

اسفي  عيالن  اجنان  حي  اوريكة 

6222  اسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بأاريخ  االبأدائية بآسفي  

2222 تحت رقم -.

128I

CABINET IMFI CONSEIL

»RT NEGOCE«
إعالن مأعدد القرارات

CABINET IMFI CONSEIL

حي السالم، 13، شارع الشعيبية 

طال ، الجديدة. ، 222 2، الجديدة 

املغرب

»RT NEGOCE»  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: رقم 

 2، زنقة السعديين، الجديدة  - - 

الجديدة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: -.

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في  2 غشت 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

بمبلغ  الشركة  رأسما   رف   مايلي: 

من  أي  درهم»   3.222.222« قدره 

»1.222.222 درهم» إلى »222.222.  

درهم» عن طريق : إدماج احأياطي أو 

أر1اح أو عالوات إصدار في رأس املا 

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 

مايلي: رف  رأسما  الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بأاريخ  بالجديدة   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 9457.

129I

CANOCAF SARL

V.M.C BELGA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 

 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC

V.M.C BELGA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي سكأور 

2، حي عاريض  - 62222 الناظور   

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

22597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   22

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 V.M.C : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.BELGA

1/بي    : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  املخألفة  2/ابشغا   البناء  مواد 

البناء 3/االسأيراد و الأصدير .
سكأور   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الناظور     62222  - عاريض   حي   ،2

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد بلك عبد القادر  :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بلك عبد القادر  عنوانه)ا) 

حي أوالد ميمون طريق أزغنغان رقم 

121 62222 الناظور  املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بلك عبد القادر  عنوانه)ا) 

حي أوالد ميمون طريق أزغنغان رقم 

121 62222 الناظور  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ 23 غشت 

2222 تحت رقم 2592.

112I

HAPPY COMPTA SARL

GROUPE EL KHAIR RAHMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HAPPY COMPTA SARL

 LOT YASMINA N° 55 BENI

 MELLAL، 23222، BENI MELLAL

MAROC

 GROUPE EL KHAIR RAHMA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 

 LOT OTHMANIA QT

 ADMINISTRATIF 3EME ETAGE  -

 23222 BENI MELLAL MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

12 91

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   21

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GROUPE EL KHAIR RAHMA

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PROMOTEUR IMMOBILIER
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االجأماعي  املقر  عنوان 
 LOT OTHMANIA QT  :
 ADMINISTRATIF 3EME ETAGE  -

. 23222 BENI MELLAL MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد الحبيب الصوفي  :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 1222 :  السيد الحبيب الصوفي  

بقيمة 122.222 درهم.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحبيب الصوفي  عنوانه)ا) 
الطابق   54 شارع الحسن الثاني رقم 

االو  23222 بني مال  املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحبيب الصوفي  عنوانه)ا) 
الطابق   54 شارع الحسن الثاني رقم 

االو  23222 بني مال  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  مال    ببني  االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 616.
111I

STE NESMA FINANCE SARL AU

NAWAL AKOURIM
عقد تسيير حر بصل تجاري )ابشخاص 

الطبيعيون)
عقد تسيير حر بصل تجاري

NAWAL AKOURIM
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
السيد)ة)    أعطى   2222 يوليوز   22
)ة)  الحامل   NAWAL AKOURIM
 J281752 رقم    الوطنية  للبطاقة 
 128382 املسجل بالسجل الأجاري 
حق  بمراكش  الأجارية  باملحكمة 
الأجاري  لألصل  الحر  التسيير 
 LOT ENNAJD N ب  الكائن 
 19  MAGAZIN N 1 AKIOUD
 - MARRAKECH -  2122
MARRAKECH AKIOUD للسيد)ة) 
)ة)  الحامل   AZZAM BOUCETTA
  EE 12156 للبطاقة الوطنية رقم   

فبراير   26 من  تبأدئ  سنة   2 ملدة 

 2222 فبراير   25 في  تنأهي  و   2222

مقابل مبلغ شهري 8.222  درهم.

112I

COTEXPER

TARGA WELLNESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COTEXPER

 RUE YACOUB MARINI 28

 GUELIZ 85 Résidence Yasmine

 Route de Casa،  2222،

MARRAKECH MAROC

TARGA WELLNESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 56 - 2 

تجزئة حدائق تاركا - تاركا - 2222  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

126715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 TARGA : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.WELLNESS

إنشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتشغيل مركز للياقة البدنية ومركز 

للأجميل.

 2  -  56  : عنوان املقر االجأماعي 

  2222  - تاركا   - تجزئة حدائق تاركا 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 
درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : لبنى  خلدون  السيدة 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لبنى  خلدون  السيدة 
تاركا 2222    33 تجزئة البرجين رقم 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لبنى  خلدون  السيدة 
تاركا 2222    33 تجزئة البرجين رقم 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 115793.
113I

TRAVAMIL SARL

AMR MASSIR TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رف  رأسما  الشركة

AMR MASSIR TRANS SARL AU
 RES AL KAWTAR IMM
 A75 2EME ETG APPT 6

 SIDI MOUMEN ، 22222،
CASABLANCA MAROC

AMR MASSIR TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

الكوثر عمارة أ75 الطابق 2 عمارة 
6 سيدي مومن - 22222 البيضاء 

املغرب.
رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.181151

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تم   2229 فبراير   29 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  
 12.222« أي من  درهم»   992.222«
عن  درهم»   1.222.222« إلى  درهم» 
إدماج احأياطي أو أر1اح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املا .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

فبراير 2229 تحت رقم 328281.

114I

CAP MONDIAL COMPTA

WADISH COMP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAP MONDIAL COMPTA

 RUE AKOUB MANSOUR 1ER 2

 ETAGA N1 ، 92222، TANGER

MAROC

WADISH COMP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 2 يعقوب 

املنصور الطابق االو  رقم 1 - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

12 275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 فبراير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.WADISH COMP

 Agence  : غرض الشركة بإيجاز 

 immobiliers achat, vente et

 louer des biens mobiliers et

.immobiliers

عنوان املقر االجأماعي : 2 يعقوب 

 -  1 رقم  االو   الطابق  املنصور 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد احمد لقديم :  122 حصة 

بقيمة 1.222 درهم للحصة .

 السيد احمد لقديم : 122 بقيمة 

1.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد احمد لقديم عنوانه)ا) حي 
الجيراري 22 زنقة 82 رقم 21 92222 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احمد لقديم عنوانه)ا) حي 
الجيراري 22 زنقة 82 رقم 21 92222 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 232727.

115I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

 GROSSISTE  BENHASSAN  «
,)SARL (AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 MOGADOR MANGEMENT

SYSTEM SARL

 APPARTEMENT 12 1ER ÉTAGE

 LOTISSEMENT   LOGEMENT

 DAR TALIB   122 ESSAOUIRA

 APPARTEMENT 12 1ER ÉTAGE

 LOTISSEMENT   LOGEMENT

 DAR TALIB   122 ESSAOUIRA،

  122، ESSAOUIRA MAROC

 GROSSISTE  BENHASSAN  «

SARL (AU),  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي املحل 

الأجاري  رقم 99.22 شارع العقبة 

الأجزئة 5 الصويرة  - 222   

الصويرة املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.4485

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي

تقرر   2222 أكأو1ر   14 املؤرخ في 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

  GROSSISTE الوحيد  الشريك  ذات 

BENHASSAN  « SARL (AU),   مبلغ 

وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 

الأجاري   املحل  اإلجأماعي  مقرها 

الأجزئة  العقبة  شارع   99.22 رقم 

الصويرة     222  - الصويرة    5

بالنظر إلى الوض    : املغرب نتيجة   

عليها  أثر  الذي  الحالي  االقأصادي 

مواجهأه  تسأط   ولم  كامل  بشكل 

الوقت الحاضر.

منذ تاسيس الشركة لم تحقق اي 

رقم معامالت 

للمقر  الكراء  عقدة  فسخ 

االجأماعي 

عدم توفر الشركة على مقر ملزاولة 

نشاطها  

ازمة مالية 

املحل  الأصفية ب  و حدد مقر   

العقبة  شارع   99.22 رقم  الأجاري  

   222  - الصويرة    5 الأجزئة 

الصويرة املغرب. 

و عين:

البوعي�شي    املصطفى    السيد)ة) 

 22  .7 برقم  القاطن  عنوانه)ا)  و 

الصويرة   5 الشياظمة تجزئة   زنقة 

222   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 29 شتنبر 

2222 تحت رقم 218.

116I

AGIL CONSEIL

 CAFE SNACK SASSUOLO

LMELEA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AGIL CONSEIL

 N°197,CM,UNITE II ,1ER ETAGE

,APPT N°3 DAOUIDIATE-

 MARRAKECH ،  2222،

MARRAKECH MAROC

 CAFE SNACK SASSUOLO

LMELEA  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 

 D485 أبواب مراكش عمارة

السعادة مراكش - 2222  مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

126673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   17

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

. SNACK SASSUOLO LMELEA

مسأغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وجبات خفيفة و املقهى.

إقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

أبواب مراكش عمارة D485 السعادة 

مراكش - 2222  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

اللطيف  عبد  الحيمر  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

اللطيف  عبد  الحيمر  السيد 

عنوانه)ا) دوار الحاج رحا  الخوالكة 

اليوسوفية  اليوسوفية  627  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اللطيف  عبد  الحيمر  السيد 

عنوانه)ا) دوار الحاج رحا  الخوالكة 

اليوسوفية  اليوسوفية  627  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   25 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 115762.

117I

FINGEST CONSEIL SARL

PAQUET HOME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

FINGEST CONSEIL SARL

الحي الصناعي تجزئة املساررقم 

1369 مكأب 1 مراكش ، 2222 ، 

مراكش املغرب

PAQUET HOME  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

املعزوزية رقم 177 شقة رقم 2 

سيدي غانم مراكش - .  مراكش 

املغرب .

وفاة شريك
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.89359

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 12 شتنبر 2222 تم اإلعالم 

بوفاة الشريك عبد الغني بادو و توزي  

لرسم   
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2222 غشت   28 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل ابتي :
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 833   ، بادو   حجاج  السيد)ة) 
حصة .

 833   ، نجاة النضري   السيد)ة) 
حصة .

السيد)ة) حنان الحيداوي  ،  625 
حصة .

 677   ، بادو   زينب  السيد)ة) 
حصة .

 1.355   ، بادو   أنس  السيد)ة) 
حصة .

السيد)ة) فاطمة الزهراء  بادو  ،  
677 حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   32 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 115921.

118I

CANOCAF SARL

PROTU STAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC
PROTU STAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الجيش امللكي زنقة الخنساء رقم 7، 
الطابق الثاني شقة رقم 3 - 62222 

الناظور  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

22673
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   2 
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PROTU STAR

غرض الشركة بإيجاز : - اسأغال  
فندق مصنف.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 ،7 رقم  الجيش امللكي زنقة الخنساء 
 62222 -  3 الطابق الثاني شقة رقم 

الناظور  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسما   مبلغ 

12.222.222 درهم، مقسم كالأالي:
السيد غانم ناف   : 62222 بقيمة 

122 درهم.
السيد غانم جواد : 62222 بقيمة 

122 درهم.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا)  السيد غانم ناف   
 62222  5 65 رقم  أوالد ميمون زنقة 

الناظور  املغرب.
حي  السيد غانم جواد عنوانه)ا) 
 62222  5 65 رقم  أوالد ميمون زنقة 

الناظور  املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا)  السيد غانم ناف   
 62222  5 65 رقم  أوالد ميمون زنقة 

الناظور  املغرب
حي  السيد غانم جواد عنوانه)ا) 
 62222  5 65 رقم  أوالد ميمون زنقة 

الناظور  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور  بأاريخ  2 شتنبر 

2222 تحت رقم 3189.
119I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

AB M AGRI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 LE PARTENAIRE FISCAL SARL
AU

49 شارع عمر بن الخطاب الطابق 3 
رقم 6 ، 92222، طنجة املغرب

AB M AGRI SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي املنطقة 

الصناعية، طريق تطوان، طريق رقم 
3، تجزئة رقم 125 و 126 طنجة 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1283 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   25
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 AB M : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

.AGRI SARL AU
تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة إلى ابنشطة الأالية:
السل   جمي   وتسويق  إنأاج 
 ، الزيوت  الحبوب،  الزراعية: 

الفواكه، الخضروات و غيرها؛
الزراعة البيولوجية بصفة عامة؛
من  البيولوجية  املنأجات  زراعة 

الخضروات و الفواكه؛
التشجير؛

املنأجات  جمي   تسويق  و  شراء 
الغذائية البيولوجية؛

املمألكات  تشغيل جمي   و  تأجير 
الزراعية؛

الأغليف  و  الأحويل  صناعة 
لجمي  املنأجات الزراعية؛

استئجار و تشغيل جمي   اقأناء، 
املنأجات و املعدات الزراعية؛

املنأجات  جمي   في  الأجارة 
من  غيرها  أو  النباتية  الصحية 
املنأجات الضرورية أو املسأخدمة في 
و جمي  املأكوالت و جمي   الزراعة، 

املنأجات النباتية ؛
االسأيراد و الأصدير؛

الغير  أو  املباشرة  املساهمة 
املباشرة للشركة في جمي  العمليات 
العقارية املنقولة  املالية،   الأجارية، 

أو الغير املنقولة و في جمي  املنشآت 

املرتبطة  الصناعية  أو  الأجارية 

بأي  أو  للشركة  االجأماعي  بالنشاط 

نشاط مشابه أو ملحق يعطي أفضلية 

لأطور الشركة. 

املنطقة   : عنوان املقر االجأماعي 

الصناعية، طريق تطوان، طريق رقم 

طنجة   126 و   125 رقم  تجزئة   ،3

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .

الشركة:   رأسما   مبلغ 

12.222,22 درهم، مقسم كالأالي:

 122  : السيد املرني�شي عبد الحي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الحي  عبد  املرني�شي  السيد 

الواليات  شارع   ،73 عنوانه)ا) 

املأحدة،  92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحي  عبد  املرني�شي  السيد 

الواليات  شارع   ،73 عنوانه)ا) 

املأحدة،  92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   21 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 333 23.

122I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

SMART OPERATIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING

MOROCCO  sigle A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 

دياموند، الطابق ابو  ، مكأب  رقم 

3 ، 92222، طنجة املغرب

SMART OPERATIONS  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
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 PLACE وعنوان مقرها اإلجأماعي

 BRAHIM ROUDANI RUE LA

  SENA RES BEETHOVEN II,

 3EME ETAGE, N° 82  - 92222

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

127887

 21 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. SMART OPERATIONS

غرض الشركة بإيجاز : الدعم ،

اإلدارة اإلستراتيجية والتشغيلية.

 PLACE  : املقر االجأماعي  عنوان 

 BRAHIM ROUDANI RUE LA

  SENA RES BEETHOVEN II,

 3EME ETAGE, N° 82  - 92222

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد محمد ياسين عالوي :  952 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

  : السيدة شريفة الوزاني التهامي 

52 حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عالوي  ياسين  محمد  السيد 

تجزئة نرجس   2 البرانص  عنوانه)ا) 

شارع عال  بن قدور رقم 14  92222 

طنجة املغرب.

التهامي  الوزاني  شريفة  السيدة 

تجزئة نرجس   2 البرانص  عنوانه)ا) 

شارع عال  بن قدور رقم 14  92222 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عالوي  ياسين  محمد  السيد 

تجزئة نرجس   2 البرانص  عنوانه)ا) 

شارع عال  بن قدور رقم 14  92222 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 233858.

121I

TRAVAMIL SARL

AMR MASSIR TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

AMR MASSIR TRANS SARL AU

 RES AL KAWTAR IMM

 A75 2EME ETG APPT 6

 SIDI MOUMEN ، 22222،

CASABLANCA MAROC

AMR MASSIR TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

الكوثر عمارة أ75 الطابق 2 الشقة 

6 سيدي مومن - 22222 البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.181151

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 13 يوليوز 2229 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

الطابق  أ75  عمارة  الكوثر  »اقامة 

 22222  - سيدي مومن   6 الشقة   2

 2 »بسمة  إلى  املغرب»  البيضاء 
3 رقم  العمارة   1 املجموعة السكنية 

3 الطابق السفلي عين سب   - 22222 

البيضاء  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

غشت 2229 تحت رقم 338144.

122I

AL WAKIL MANAGEMENT

COIN REPAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

AL WAKIL MANAGEMENT
14 شارع موالي اسماعيل اقامة 

موالي اسماعيل الطابق الثاني رقم 
8 ، 92222، طنجة املغرب

COIN REPAS  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 4 شارع 
منصور الدهبي الطابق االر�شي 
عمارة جوليد  - 92222 طنجة 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.56933

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 22 شتنبر 2222 تم تعيين 
مسير جديد للشركة السيد)ة) اكدي 

محمد كمسير آخر
تبعا لقبو  اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 137 23.
123I

TRAVAMIL SARL

AMR MASSIR TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رف  رأسما  الشركة

AMR MASSIR TRANS SARL AU
 BASSMA 2 GH 1 IMM 3 N°
 3 RDC AIN SEBAA ، 22222،

CASABLANCA MAROC
AMR MASSIR TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي بسمة 
2 مجم  سكني 1 عمارة 3 رقم 3 

الطابق السفلي عين السب  - 22222 
البيضاء املغرب.

رف  رأسما  الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.181151

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تم   2212 نونبر   12 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  

من  أي  درهم»   622.222« قدره 

»1.222.222 درهم» إلى »1.622.222 

درهم» عن طريق :  إدماج احأياطي أو 

أر1اح أو عالوات إصدار في رأس املا .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  2  بالدار البيضاء   الأجارية 

دجنبر 2212 تحت رقم 366872.

12 I

ANDERSEN CONSULTING

TRANCOMED SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 92232، TANGER

MAROC

TRANCOMED SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 8 زنقة 

الفرابي مابين الطابقين رقم 6ا - 

92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.68419

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 شتنبر   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

)ة) خو�شي انأونيو  تفويت السيد 

جليانو سنشيز 522 حصة اجأماعية 

لفائدة   حصة   1.222 أصل  من 

 18 احمد بوهال  بأاريخ  )ة)  السيد 

شتنبر 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتنبر   32 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 312 23.

125I
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ANDERSEN CONSULTING

TRANCOMED SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 92232، TANGER

MAROC
TRANCOMED SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 8 زنقة 
الفرابي مابين الطابقين رقم 6ا - 

92222 طنجة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.68419

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
18 شتنبر 2222 تم تعيين  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

بوهال  احمد كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   32 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 312 23.

126I

CABINET ESSADKIA

SHANGHAI CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ESSADKIA
 bd bir anzarane n° 2 bd bir

 anzarane n°  2، 65 52، taourirt
maroc

SHANGHAI CAR  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي بجوار 
تعاونية الفأح اركمان  الناظور 

62222 الناظور املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
22659

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. SHANGHAI CAR

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 AUTOMOBILES LOUEUR DE

. VÉHICULES

بجوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الناظور  اركمان   الفأح  تعاونية 

62222 الناظور املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : الفقير   ياسين  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الفقير   ياسين  السيد 

الهدارة  العليا  محمد  اوالد  دوار 

اركمان  62222 الناظور املغرب .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الفقير   ياسين  السيد 

الهدارة  العليا  محمد  اوالد  دوار 

اركمان  62222 الناظور املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ 23 شتنبر 

2222 تحت رقم 3222.

127I

STE TRAFISCO

QS SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE TRAFISCO

شارع عبدهللا ابن الز1ير مويلحا 

الجديدة 273 ، 222 2، الجديدة 

املغرب

QS SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 46 شارع 

الزرقأوني الطابق الأاني شقة 
رقم 6 الدارالبيضاء. - 22222 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

. 3 293

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 21 شتنبر 2222 تقرر حل 

 QS شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 12.222 مبلغ رأسمالها    SERVICES

اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

الأاني  الطابق  الزرقأوني  شارع   46

 22222 - الدارالبيضاء.   6 شقة رقم 

 : نتيجة    املغرب  الدارالبيضاء 

توقيف النشاط الأجاري.

و حدد مقر الأصفية ب 46 شارع 

الزرقأوني الطابق الأاني شقة رقم 6 

الدارالبيضاء. - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب. 

و عين:

السيد)ة) منا    اومغار و عنوانه)ا) 

منا  اومغار تجزئة النجد 2 بلوك ك 
الجديدة   2 222 الجديدة   27 رقم 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
العامري   القادر   عبد  السيد)ة) 

 2 النجد  تجزئة   27 ك  عنوانه)ا)  و 

املغرب  الجديدة   2 222 الجديدة 

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 

 25 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 747459.

128I

FINGEST CONSEIL SARL

PAQUET HOME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FINGEST CONSEIL SARL

الحي الصناعي تجزئة املساررقم 

1369 مكأب 1 مراكش ، 2222 ، 

مراكش املغرب

PAQUET HOME  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

املعزوزية رقم 177 شقة رقم 2 

سيدي غانم مراكش  - .  مراكش  

املغرب .

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.89359

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 12 شتنبر 2222 تم تعيين 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

بفركان هشام كمسير وحيد

تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   32 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 115921.

129I

elite compta

اليكترونوف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

elite compta

 av atlas apt 16 agdal rabat ، 14

12222، rabat maroc

اليكترونوف   شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

)في طور الأصفية)
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وعنوان مقرها اإلجأماعي الر1اط - 
اكدا ، 5، شارع دادس ، شقة رقم 

3. - 12222 الر1اط  املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.131675

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
14 شتنبر 2222 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد اليكترونوف    مبلغ 
وعنوان  درهم    2.222 رأسمالها 
مقرها اإلجأماعي الر1اط - اكدا ، 5، 
شارع دادس ، شقة رقم 3. - 12222 
عدم بدء   : املغرب نتيجة    الر1اط  

نشاط الشركة
 - و حدد مقر الأصفية ب الر1اط 
، شقة رقم  5، شارع دادس  اكدا ، 

3. - 12222 الر1اط  املغرب. 
و عين:

و  الر1احي   ياسير    السيد)ة) 
بن  املالك  عبد  زنقة   62 عنوانه)ا) 
الر1اط.  السوي�شي  ء  س  م  مروان  
)ة)  املغرب كمصفي  الر1اط    12172

للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكأو1ر   21 بأاريخ  الأجارية بالر1اط  

2222 تحت رقم 127282.

132I

Cap Conseils

XII Privé
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,323
22392، Casablanca Maroc

XII Privé شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 12 شارع 
الحرية الطابق الثالت الشقة رقم 5 

- 22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
 73 2 

 28 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 XII  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.Privé
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اللغة  دورات  تقديم   - دعم  دورات 
 - الأدريب   - الالمنهجية  ابنشطة   -
مشترك  عمل   - اإللكتروني  الأعلم 
 - بعد  عن  الأعلم  دورات  تنظيم   -
توفير الأدريب لجمي  أنواع الأعليم - 
تصميم وتسويق برامج الحاسب اآللي 

املأعلقة بالأدريب املدر�شي.
عنوان املقر االجأماعي : 12 شارع 
الحرية الطابق الثالت الشقة رقم 5 - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 522   : شعيب  روي�شي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : هشام  الأوهامي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  شعيب  روي�شي  السيد 
28 ممر ال لير الطابق السفلى 22222 

الدار البيضاء املغرب.
السيد الأوهامي هشام عنوانه)ا) 
 2 الطابق  الريفي  عمر  168زنقة 
البيضاء  الدار   22222  3 الشقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  شعيب  روي�شي  السيد 
28 ممر ال لير الطابق السفلى 22222 

الدار البيضاء املغرب

السيد الأوهامي هشام عنوانه)ا) 
 2 الطابق  الريفي  عمر  168زنقة 
البيضاء  الدار   22222  3 الشقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  2  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 7279 7.
131I

FIDELM

EL KABAS 1 PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDELM
رقم 285 تجزئة درعة 1 شارع محمد 
الخامس زاكورة ، 7922 ، زاكورة 

املغرب
EL KABAS 1 PRIVE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
درعة 1 رقم 12 زاكورة زاكورة 

7922  زاكورة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
3269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 ماي   31
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KABAS 1 PRIVE
 TENANT : غرض الشركة بإيجاز
 UNE ECOLE D’ENSEIGNEMENT

. PRIVE
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
زاكورة  زاكورة   12 رقم   1 درعة 

7922  زاكورة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  772.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 7.722   : اليزيدي  نزهة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اليزيدي  نزهة  السيدة 
حي القدس 1 رقم 12 راكورة 7922  

املغرب زاكورة.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اليزيدي  نزهة  السيدة 
حي القدس 1 رقم 12 راكورة 7922  

املغرب زاكورة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ 22 شتنبر  االبأدائية بزاكورة  

2222 تحت رقم 268.
132I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

SOCIFERMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
N°2 ، 62222، OUJDA MAROC

SOCIFERMA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 13 طريق 
نور حي أكدا ، تجزئة رقم د22 

سدي يحيى - 62222 وجدة اململكة 
املغر1ية.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.34913
بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 غشت   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الرحمان  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجأماعية  حصة   252 بوهال  
)ة)  السيد  أصل 522 حصة لفائدة  
غشت   17 بأاريخ  برمضان   أحمد 

.2222
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الرحمان  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجأماعية  حصة   252 بوهال  
)ة)  السيد  أصل 522 حصة لفائدة  

مراد عامر  بأاريخ 17 غشت 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   25 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

2222 تحت رقم 2115.
133I

FIDUBAC SARL

 LKHOURBATE  IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62222، nador maroc
 LKHOURBATE  IMPORT

EXPORT  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
الحسن االو  رقم 6 2 رقم2 بلوك 

سكوري الناضور - 62222  الناضور 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
22679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   17
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 LKHOURBATE  IMPORT

. EXPORT
-اسأيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

ابجهزة املنزلية
االستهالكية  املنأجات  -اسأيراد 

الكبيرة

-نقل ابمأعة غير املصاحبة
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
بلوك  رقم2   2 6 الحسن االو  رقم 
سكوري الناضور - 62222  الناضور 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222   : عقادر  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عقادر  يوسف  السيد 
  62222 انصار  بني  املسجد  حي 

الناضور املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عقادر  يوسف  السيد 
  62222 انصار  بني  املسجد  حي 

الناضور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور  بأاريخ 25 شتنبر 

2222 تحت رقم 3198.

134I

bureau de libre compte//بيرو د لبغ كونط

 مقهى الحلم 

CAFE LE REVE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 bureau de libre//بيرو د لبغ كونط
compte

رقم 7 مكأب 4 قسارية املرني�شي 
شارع لال مريم ، 32222، فاس 

املغرب
    CAFE LE REVE  مقهى الحلم 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
االندلس M1 8 عين الشقف - 

32222  فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63661

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   13

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

مقهى    : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.   CAFE LE REVE  الحلم

مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

.مثلجات .مأكوالت .

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - الشقف  عين   M1 8 االندلس 

32222  فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسما   مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالأالي:

السيد عبد العزيز الخلداني :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   522   : السيد عزيز تابت 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الخلداني  العزيز  عبد  السيد 

عين  الأاللسة  دوار  عنوانه)ا)  

الشقف موالي يعقوب فاس 32222 

فاس املغرب.

السيد عزيز تابت عنوانه)ا)  دوار 

الأاللسة عين الشقف موالي يعقوب 

فاس 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الخلداني  العزيز  عبد  السيد 

عين  الأاللسة  دوار  عنوانه)ا)  

الشقف موالي يعقوب فاس 32222 

فاس املغرب

السيد عزيز تابت عنوانه)ا)  دوار 

الأاللسة عين الشقف موالي يعقوب 

فاس 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 2295.

135I

HORICOM

 MAGHREB EL GHAD
 DE PROMOTION

 IMMOBILIERE ET TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°  VN-

 MEKNES ، 52222، MEKNES

MAROC

 MAGHREB EL GHAD DE

 PROMOTION IMMOBILIERE

ET TRAVAUX DIVERS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 52 
زنقة 35 شارع رقم 1 توال  - 52222 

مكناس املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.285 1

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 11 شتنبر 2222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»رقم 52 زنقة 35 شارع رقم 1 توال  - 
52222 مكناس املغرب» إلى »رقم 99 

تجزئة الهدى الطابق السفلي توال  - 

52222 مكناس  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بمكناس  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم  321.

136I

NADOFISC SARL

MONOUR LOGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NADOFISC SARL

شارع 3 مارس زنقة قرطبة عمارة 

7 شقة رقم 2 الناضور ، 62222، 

الناضور املغرب
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MONOUR LOGISTICS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

لعرا�شي بوعرورو رقم 16 الناظور - 

62212 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

22677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   18

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MONOUR LOGISTICS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عن  نيابة  للبضائ   والدولي  الوطني 

اآلخرين

أعما  مخألفة

اسأيراد وتصدير )مواد البناء).

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - الناظور   16 لعرا�شي بوعرورو رقم 

62212 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : عثماني  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عثماني  رشيد  السيد 

دوار اوالد سيدي عثمان عين الزهرة 

الدريوش   62253 الدريوش  عمالة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عثماني  رشيد  السيد 
دوار اوالد سيدي عثمان عين الزهرة 
الدريوش   62253 الدريوش  عمالة 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور  بأاريخ 21 شتنبر 

2222 تحت رقم 2 31.

137I

FIDUCIAIRE ANOUAR BERAHHOU

ستيف انيمالغي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ANOUAR
BERAHHOU

 AV ALLAL EL FASSI IMM26  EM
 ERTAGE APP 29 PRES D›HOTEL

 MAJOREL MARRAKECH ،
 2222، marrakech maroc
ستيف انيمالغي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

وازو مأجر رقم 16 جادة عبد الكريم 
الخطابي طريق الدار البيضاء جليز 

مراكش - 2222  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

88235
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2218 فبراير   16
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : ستيف 

انيمالغي.
غرض الشركة بإيجاز : بي  شراء و 
توصيل املواد الغذائية واكسسوارات 

الحيوانات.
اقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
وازو مأجر رقم 16 جادة عبد الكريم 
جليز  البيضاء  الدار  الخطابي طريق 

مراكش - 2222  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 
درهم، مقسم كالأالي:

 333   : السيد بوراص مصطفى 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 334   : العصامي  يونس  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد هشام اومغار :  333 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

مصطفى  بوراص  السيد 
عنوانه)ا) قصر النيف تنغير 2222   

تنغير املغرب.
السيد يونس العصامي عنوانه)ا) 
شارع اسد ابن زرارة  اقامة معاريف 
الدار البيضاء 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا)  اومغار  هشام  السيد 
يوسف  حي    2 رقم  العراق  وحدة 
مراكش    2222 بن تاشفين مراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى  بوراص  السيد 
عنوانه)ا) قصر النيف تنغير 2222   

تنغير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   11 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2218 تحت رقم 95239.
138I

FIDELM

 STE PHARMACIE MHAMID
EL GHIZLANE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDELM
رقم 285 تجزئة درعة 1 شارع محمد 
الخامس زاكورة ، 7922 ، زاكورة 

املغرب
 STE PHARMACIE MHAMID EL
GHIZLANE   شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز 

محاميد الغزالن زاكورة زاكورة 

7922  زاكورة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

32 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 مارس   29

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 PHARMACIE MHAMID EL

.  GHIZLANE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 PHARMACIEN VENDANT EN

. DETAIL

مركز   : االجأماعي  املقر  عنوان 

زاكورة  زاكورة  الغزالن  محاميد 
7922  زاكورة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : الرامي  اما   السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الرامي  اما   السيدة 
شقة  الفا�شي  امران  ابو  زنقة    2

املغرب الدار   22572 الدار البيضاء 

البيضاء.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الرامي  اما   السيدة 
شقة  الفا�شي  امران  ابو  زنقة    2

املغرب الدار   22572 الدار البيضاء 

البيضاء.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ 26 غشت  االبأدائية بزاكورة  

2222 تحت رقم 232.

139I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

NUTRIPUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH
 OPP ESSALAME 2 GH9

 IMM 7 APPT 1276 ، 22212،
CASABLANCA MAROC

NUTRIPUR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار والد 
عال  ساحل والد حريز برشيد - 

22 26 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
13979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   19
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NUTRIPUR
غرض الشركة بإيجاز : تر1ية أبقار 

وتر1ية اببقار.
: دوار والد  عنوان املقر االجأماعي 
 - برشيد  حريز  والد  ساحل  عال  

22 26 برشيد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222   : حكام  عصام  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حكام  عصام  السيد 

الدار البيضاء 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حكام  عصام  السيد 

الدار البيضاء 22222 الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  االبأدائية ببرشيد  

2222 تحت رقم -.

1 2I

كافجيد

MATI STEEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رف  رأسما  الشركة

كافجيد

86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 

االلفة، 22222، الدار البيضاء 

املغرب

MATI STEEL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي أرض 

ريجيج كيلو متر  2 طريق الجديدة 

الخيايطة - 26112 برشيد املغرب.

رف  رأسما  الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.13 23

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تم   2222 شتنبر   21 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  

من  أي  درهم»   1.222.222«

»2.222.222 درهم» إلى »3.222.222 

درهم» عن طريق :  إدماج احأياطي أو 

أر1اح أو عالوات إصدار في رأس املا .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية ببرشيد  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 1292.

141I

Rosé Pieces

روزي بياس ش.م.م.
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Rosé Pieces

332, شارع براهيم روداني، الطابق 

5, الشقة 21, إقامة ريحان، معاريف 

الدار البيضاء. ، 222 2، الدار 

البيضاء املغرب

روزي بياس ش.م.م. شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 332, شارع 

براهيم روداني، الطابق 5, الشقة 

21, إقامة ريحان، معاريف الدار 

البيضاء. - 222 2 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 7 235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   19

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
روزي   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

بياس ش.م.م..

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير وتسويق قط  غيار السيارات 

واآلالت  واملسأعملة  الجديدة 

الصناعية..

 ,332  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 ,5 الطابق  روداني،  براهيم  شارع 

معاريف  ريحان،  إقامة   ,21 الشقة 

الدار   2 222  - البيضاء.  الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 334   : املجدولي   هشام  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 333   : الرويشق   بوعزة  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

333 حصة    : السيد عبد الرزاق 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هشام املجدولي  عنوانه)ا) 
تجزئة ضاية الحمري  الزنقة  2   14

الجديد  البئر   2 152 الجديد  البئر 

املغرب.

السيد بوعزة الرويشق عنوانه)ا) 

الشافعي  دار  احميدة  اوالد  دوار 

سطات   26222 سطات  البروج 

املغرب.

السيد عبد الرزاق عنوانه)ا) دوار 

البروج  الشافعي  دار  احميدة  اوالد 

سطات 26222 سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هشام املجدولي عنوانه)ا) 
تجزئة ضاية الحمري  الزنقة  2   14

الجديد  البئر   2 152 الجديد  البئر 

املغرب

السيد عبد الرزاق عنوانه)ا) دوار 

البروج  الشافعي  دار  احميدة  اوالد 

سطات 26222 سطات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 22271.

1 2I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE SIRAJ REDOUANE

D'ALLUMINIUM SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شارع محمد الخامس رقم 23 

الطابق الثاني خنيفرة ، 222 5، 

خنيفرة املغرب

 STE SIRAJ REDOUANE

 D'ALLUMINIUM SARL
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي النجاح 
أجلموس املركز عمالة خنيفرة 

حي النجاح أجلموس املركز عمالة 
خنيفرة 222 5 خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
3469

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   27
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 STE SIRAJ REDOUANE  :

.D’ALLUMINIUM SARL
نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ابليمنيو م وابعما  املخألفة.
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
عمالة  املركز  أجلموس  النجاح 
خنيفرة حي النجاح أجلموس املركز 
خنيفرة   5 222 خنيفرة  عمالة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222   : سراج  رضوان  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سراج  رضوان  السيد 
خنيفرة  أجلموس  مركز  النجاح  حي 

222 5 خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  سراج  رضوان  السيد 
خنيفرة  أجلموس  مركز  النجاح  حي 

222 5 خنيفرة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بخنيفرة  بأاريخ 23 شتنبر 

2222 تحت رقم 237.

143I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE TANT FRERES
TRANSPORT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات  
222 3  املغرب تاونات، 222 3، 

تاونات املغرب
 STE TANT FRERES TRANSPORT

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار باب 
محرز الزريزر تاونات - 222 3 

تاونات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1717
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 TANT FRERES TRANSPORT

.SARL
نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسأخدمين.
دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 3 222  - باب محرز الزريزر تاونات 

تاونات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  222.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222   : السيد الزهري الحسن 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 1.222   : محمد  الزهري  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الزهري الحسن عنوانه)ا) 
تاونات  الدشيار  حي  مشليفن  زنقة 

222 3 تاونات املغرب.
عنوانه)ا)  محمد  الزهري  السيد 
تاونات  الدشيار  حي  مشليفن  زنقة 

222 3 تاونات املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الزهري الحسن عنوانه)ا) 
تاونات  الدشيار  حي  مشليفن  زنقة 

222 3 تاونات املغرب
عنوانه)ا)  محمد  الزهري  السيد 
تاونات  الدشيار  حي  مشليفن  زنقة 

222 3 تاونات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بأاونات  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 383.

144I

كافجيد

MATI STEEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

كافجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
MATI STEEL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجأماعي أرض 

رجيج كيلومتر  2 طريق الجديدة 
الخيايطة - 26112 برشيد املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.13 23
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تم تغيير   2222 شتنبر   21 املؤرخ في 
العقاقير»  »بي   من  الشركة  نشاط 
إلى »الأصني  و املأاجرة في الحديد و 

البوليسأير.

تصني  ألواح نيرفيسكو».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية ببرشيد  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 1292.

145I

omnium management

CRECHE SMALL HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omnium management

 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

32122، fes maroc

CRECHE SMALL HOUSE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 3 

تجزئة الزيأون شارع بيروت فيال رقم 

3 فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63459

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   21

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CRECHE SMALL HOUSE

غرض الشركة بإيجاز : حضانة.

 3 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

تجزئة الزيأون شارع بيروت فيال رقم 

3 فاس - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
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 1.222   : السيدة هالة بوسرارف 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة هالة بوسرارف عنوانه)ا) 

تجزئة بهيج سان   4 شقة   26 عمارة 

فاس  الشقف  عين  طريق  لوي 

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة هالة بوسرارف عنوانه)ا) 

تجزئة بهيج سان   4 شقة   26 عمارة 

فاس  الشقف  عين  طريق  لوي 

32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 1944.

146I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE R Z PIECES AUTO SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات  

222 3  املغرب تاونات، 222 3، 

تاونات املغرب

 STE R Z PIECES AUTO SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الحي 

االداري طهر السوق تاونات - 222 3 

تاونات تاونات

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   18

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE R  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

.Z PIECES AUTO SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : - ابشغا  

العامة.

-بي  قط  غيار السيارات.

الحي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

االداري طهر السوق تاونات - 222 3 

تاونات تاونات.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : ر�شى  ازويب   السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ر�شى  ازويب   السيد 

تاونات  السوق  طهر  االداري  الحي 

222 3 تاونات املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ر�شى  ازويب   السيد 

تاونات  السوق  طهر  االداري  الحي 

222 3 تاونات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بأاونات  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 384.

147I

TRANSPORT ALLAOUY

TRANSPORT ALLAOUY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TRANSPORT ALLAOUY

56 تجزئة مبروكة 2 بلخياط ، 

32222، فاس املغرب

TRANSPORT ALLAOUY شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 56 تجزئة 

مبروكة 2 بلخياط - 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6 227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   21

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TRANSPORT ALLAOUY

بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRANSPORT DE  :

. MARCHANDISES

عنوان املقر االجأماعي : 56 تجزئة 

فاس   32222  - بلخياط   2 مبروكة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 82.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد محمد العالوي :  82 حصة 

بقيمة 1.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

العالوي عنوانه)ا)  السيد محمد 

موالي  العجاجرة  الهواورة  دوار 

يعقوب  3612 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

العالوي عنوانه)ا)  السيد محمد 

موالي  العجاجرة  الهواورة  دوار 

يعقوب  3612 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   32 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 27 2.

148I

VERSIONCONSULTING

SOCIETE SO.LARISS.CO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

VERSIONCONSULTING

إقامة اإلحسان عمارة 3 شقة 4 

 RES AL IHSSANمبروكة مراكش

 IMM 3 APPT   MABROUKA

 MARRAKECH ،  2222،

MARRAKECH MAROC

SOCIETE SO.LARISS.CO  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 634   

تجزئة الشرف  مراكش - 5222  

مراكش املغرب .

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.62251

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 21 دجنبر  221 تم تعيين 
مسير جديد للشركة السيد)ة) مأمور  

إبراهيم  كمسير وحيد

تبعا لقبو  اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر  بأاريخ  2  الأجارية بمراكش  

 221 تحت رقم 5775.

149I

ATHMANBATI.SARL

شركة اثمانباتي

ATHMANBATI  
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATHMANBATI .SARL

 N° 12 HAY FARAH 1 EL

 MASSIRA  –FES ، 32222، FES

MAROC

  athmanbati  شركة اثمانباتي

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 12 حي 

الفرح 1 املسيرة   - 32222 

فاس  املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
63959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   26
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

. athmanbati  اثمانباتي
-اسأيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

وتصدير )بائ  او وسيط)
او  مخألفة  اشغا   في  -املقاولة 

بناءات 
-مقاو  تشييدات معدنية 

 12 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 
1 املسيرة   - 32222 فاس   حي الفرح 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 252   : حماني   عثمان  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد عبد العزيز حماني  :  252 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : السيد عبد القادر ملولي  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 25222  : السيد عثمان حماني    

بقيمة 122 درهم.
 : حماني   العزيز  عبد  السيد 

25222 بقيمة 122 درهم.
السيد عبد القادر ملولي  : 52222 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  السيد عثمان حماني  
122 زنقة 7 حي سيدي الهادي زواغة  

32222 فاس املغرب .
حماني   العزيز  عبد  السيد 
سيدي  حي   7 زنقة   122 عنوانه)ا) 
الهادي زواغة  32222 فاس املغرب .

ملولي   القادر  عبد  السيد 

عنوانه)ا) 3 2 حي االدارسة  32222 

فاس املغرب .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد عثمان حماني  

122 زنقة 7 حي سيدي الهادي زواغة  

32222 فاس املغرب

حماني   العزيز  عبد  السيد 

سيدي  حي   7 زنقة   122 عنوانه)ا) 

الهادي زواغة  32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   25 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 2352.

152I

Westfield sarlau

VETER MAROC
إعالن مأعدد القرارات

Westfield sarlau

 rue tamesna Longchamps,22

 Casablanca ، 22222،

casablanca maroc

veter maroc »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 12 شارع 

دي ال ريونيون كو بورغوني ريز دي 

شاو�شي  - -  الدار البيضاء اململكة 

املغر1ية.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.114153

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 21 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

نقل املقر

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحديث رأس املا 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تمديد مدة اإلدارة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

4: الذي ينص على  بند رقم املادة 

 12 الجديد:  الرئي�شي  املكأب  مايلي: 

شارع دي ال ريونيون كو بورغوني ريز 

دي شاو�شي - الدار البيضاء

الذي   :8 واملادة   7 بند رقم املادة 
ينص على مايلي: زيادة رأس املا  من 

 1،822،222 إلى  درهم   122،222

درهم

بند رقم املادة 16: الذي ينص على 

مايلي: تمديد فترة اإلدارة من 15 سنة 

إلى فترة غير محدودة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

غشت 2222 تحت رقم 114153.

151I

cth

INNOVATIVE PRODUCTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cth

 N° 5 angle bd zerktouni*

 CASABLANCA، 12222،

CASABLANCA MAROC

 INNOVATIVE PRODUCTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 12 شارع 

ليبرتي الطابق 3 شقة رقم 5 الدار 

البيضاء - 22122 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 7 271

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

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.INNOVATIVE PRODUCTS

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مسأحضرات الأجميل.

عنوان املقر االجأماعي : 12 شارع 

الدار   5 شقة رقم   3 الطابق  ليبرتي 

البيضاء  الدار   22122  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

قيطوني  ادري�شي  ادريس  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

قيطوني  ادري�شي  ادريس  السيد 

 22362 شارع لوسيرن    4 عنوانه)ا) 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

قيطوني  ادري�شي  ادريس  السيد 

 22362 شارع لوسيرن    4 عنوانه)ا) 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 8271 7.

152I

fiding sarl

شركة تكسمك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiding sarl

 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER MEKNES ، 52222،

MEKNES MAROC

شركة تكسمك شركة

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة 12 

الطابق 5 اقامة ملك 2 شارع الجيش 

امللكي مكناس - 52222 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

52811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 غشت   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

تكسمك.

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أجهزة

اسأيراد و تصدير.

: شقة 12  عنوان املقر االجأماعي 

الطابق 5 اقامة ملك 2 شارع الجيش 

مكناس   52222  - مكناس  امللكي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد مصطفى الخياري :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الخياري  مصطفى  السيد 

السيندا  الخير  تجزئة   14 عنوانه)ا) 

مكناس 52222 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الخياري  مصطفى  السيد 

السيندا  الخير  تجزئة   14 عنوانه)ا) 

مكناس 52222 مكناس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بمكناس  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 3222.

153I

PF EXPERTS

MODE AMBRE PARIS
إعالن مأعدد القرارات

PF EXPERTS
32 زنقة ابن عطية, عمارة بنعبد 
الرازق , كليز مراكش ، 2222 ، 

مراكش املغرب
MODE AMBRE PARIS »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجأماعي: 

مأجرالنخيل 9 الطابق السفلي 
  ATLASSIA MARRAKECH فندق

شارع محمد 5 كيليز - - مراكش 
املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.5973
بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 28 غشت 2222
تم اتخاذ القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الرئي�شي  الشركة  مقر  نقل  مايلي: 
الطابق   2 غالية  العنوان:  من 
حي كيليز   -5 ابر�شي كامب غو  ب 
مأجرالنخيل   : العنوان  الى  مراكش 
 ATLASSIA الطابق السفلي فندق   9
MARRAKECH  شارع محمد 5 كيليز 

مراكش
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: زيادة رأسما  الشركة النقدي 
ألف درهم عن طريق    2 ليرتف  إلى 
بقيمة  سهم جديد   322 اسأحداث 

اسمية 122 درهم.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
قرر املساهم الوحيد تعيين السيدة 
طالبي سهام ، الحاملة لبطاقة الهوية 
مسيرة   ،  BH359857 رقم  الوطنية 
وموقعة على جمي  ابعما  املأعلقة 

بالشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

على  ينص  الذي   :4 رقم  بند 

مايلي:  عنوان مقر الشركة الرئي�شي :  

مأجرالنخيل 9 الطابق السفلي فندق 

شارع    ATLASSIA MARRAKECH

محمد 5 كيليز مراكش

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
بمقدار  الشركة  ما   رأس  زيادة 

32.222 درهم عن طريق اسأحداث 

322 سهم جديد بقيمة اسمية 122 

درهم

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
إلى  يرتف   النقدي  الشركة  رأسما  

2  ألف درهم مقسمة إلى 22  سهم 

بقيمة اسمية 122 درهم لكل سهم

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: يأم تعيينهم كمديرين لفترة غير 

محدودة: - مدام طالبي هند - السيدة 

واحد  توقي   يكفي   - سهام  طالبي 

فقط من الأوقيعين إللزام الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   25 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 115745.

154I

CCJF

MAROC SAMAD
إعالن مأعدد القرارات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

222 2، CASABLANCA MAROC

MAROC SAMAD »شركة  

املساهمة»

وعنوان مقرها االجأماعي: كلم 6,3 

شارع موالي اسماعيل عين السب  

- - الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.323.227

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   2216 أبريل   13 املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: الرف  من الرأسما  االجأماعي 
إلى   درهم   (52.222.222,22( من 
بإصــــدار  درهم   (75.222.222,22(
)25.222) سهم جديد من فئة ألف 
للسهم   درهم   (1.222,22( درهم  

الواحد، كاملة ابداء و اإلبراء.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون ابسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الرف  من الرأسما  االجأماعي
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون ابسا�شي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

غشت 2216 تحت رقم 3 6127.
155I

AUDEC EXPERTISE

VIVIER MARTRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard Zerktouni, ,223
 7éme étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 22122،

Casablanca Maroc
VIVIER MARTRE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي ، 21 زنقة 
دو بابوم ، الطابق 6 ،رقم 31 ،حي 
املحطة   - 32 22  الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
474165

 12 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 VIVIER : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.MARTRE

شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء  ومواد  املعدات  مساومة  بي  

ومعدات  ابالت  وإسأيراد  تصدير   ،

والخرسانة   الصفائح  إنأاج  البناء، 

و جمي  أنواع الخرسانة الجاهزة أو 

عناصر PVC أو غيرها من املواد.

عنوان املقر االجأماعي : ، 21 زنقة 

،حي   31 ،رقم   6 الطابق   ، دو بابوم 

الدارالبيضاء    22 32  - املحطة   

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : أجوجل  رضا  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أجوجل  رضا  السيد 

إقامة عليا الشقة ب شارع الجيش 

امللكي ف.ن مكناس 52222 مكناس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  أجوجل  رضا  السيد 

إقامة عليا الشقة ب شارع الجيش 

امللكي ف.ن مكناس 52222 مكناس 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم -.

156I

CCJF

 COMPAGNIE«

 AGRICOLE DE

 COMMERCIALISATION ET

 DE CONDITIONNEMENT

 DES CEREALES ET

»LEGUMINEUSES
COPRAGRI باخأصار  

إعالن مأعدد القرارات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

222 2، CASABLANCA MAROC

 COMPAGNIE AGRICOLE DE«

 COMMERCIALISATION ET DE

 CONDITIONNEMENT DES

  «CEREALES ET LEGUMINEUSES

باخأصار COPRAGRI »شركة  

املساهمة»

وعنوان مقرها االجأماعي: كلم 6,3 

شارع موالي اسماعيل عين السب  

- - الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

. 5.275

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 28 دجنبر 2215

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

املوافقة على عقد ادماج بين  مايلي: 

فروم  فود  كو1راكري وشركة  شركة 

مروكو عن طريق إيراد عيني بما قدره 

طرف  من  درهم   611.222.222.22

)الشركة  مروكو   فروم  فود  شركة 
كو1راكري  شركة  الى  املدمجة) 

)الشركة الدامجة).

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: الرف  من الرأسما  االجأماعي 

 2.222.222.222,22 من  للشركة 

درهم الى 99.152.922,22 .2 درهم

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على عقد ادماج

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

االجأماعي  الرأسما   من  الرف  

للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

دجنبر 2215 تحت رقم 22592392.

157I

FUTURE CONSEIL

LA PRAIRIE AL MANBAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

52 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

ابو  ، 26122، برشيد املغرب

LA PRAIRIE AL MANBAT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

السفلي تجزئة املنبت رقم 1-38 

الر1ي  - 26122 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1 255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 LA  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PRAIRIE AL MANBAT

تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املشرو1ات  بي    - ابلبان  مصن  

وابطعمة الصلبة لالستهالك - إعداد 

الوجبات  منأجات  جمي   وتسليم 

السريعة.

الطابق   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 38-1 رقم  املنبت  تجزئة  السفلي 

الر1ي  - 26122 برشيد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : امزيل   عاد   السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عاد  امزيل  عنوانه)ا) دوار 

 26122 املكي  ابن عبو سيدي  اوالد 

برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عاد  امزيل  عنوانه)ا) دوار 

 26122 املكي  ابن عبو سيدي  اوالد 

برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  االبأدائية ببرشيد  

2222 تحت رقم 1282.

158I

مكأب معيشة للحسابات و ابستشارات الجبائية

TRANS NAIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكأب معيشة للحسابات و 

ابستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليمان ، 222 1، سيدي سليمان 

املغرب

TRANS NAIR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي توطين: 

مكأب رقم 3 إقامة الياسمين 25 

بولفار يعقوب املنصور  - 222 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

56349
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   17
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.NAIR
مقاولة   -  : غرض الشركة بإيجاز 

نقل العما .
توطين:   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 25 الياسمين  إقامة   3 رقم  مكأب 
 1 222  - املنصور   يعقوب  بولفار 

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
:  1.222 حصة  السيد احمد نير 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد نير عنوانه)ا) تجزئة 
سيدي   1 222  511 رقم  أكدا  

سليمان املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد نير عنوانه)ا) تجزئة 
سيدي   1 222  511 رقم  أكدا  

سليمان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بأاريخ  االبأدائية بالقنيطرة  

رقم -.

159I

سل سوليسيون

بيتوبويس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سل سوليسيون
تجزئة البساتين شارع البلح رقم 189 

، 92222، طنجة املغرب

بيأو1ويس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي البرانص 2 
نرجس شارع الفقيه بلمكي رقم 31 - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

128161
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

بيأو1ويس.
الوجبات   : غرض الشركة بإيجاز 

السريعة.
البرانص   : عنوان املقر االجأماعي 
2 نرجس شارع الفقيه بلمكي رقم 31 

- 92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
  22   : الرواس  املرت�شى  السيد 
حصة بقيمة 2.222  درهم للحصة .

 322   : الرواس  أحمد  السيد 
حصة بقيمة 32.222 درهم للحصة .
النادي  البقالي  شميشة  السيدة 
درهم   32.222 حصة بقيمة   322   :

للحصة .
  22  : الرواس  املرت�شى  السيد   

بقيمة 2.222  درهم.
السيد أحمد الرواس : 322 بقيمة 

32.222 درهم.
 : السيدة شميشة البقالي النادي 

322 بقيمة 32.222 درهم.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املرت�شى الرواس عنوانه)ا) 
الفقيه  شارع  نرجس   2 البرانص 
بلمكي رقم 31 92222 طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  الرواس  أحمد  السيد 
البرانص شارع الفقيه بن املكي رقم 

31 92222 طنجة املغرب.
النادي  البقالي  شميشة  السيدة 
النرجس  تجزئة  البرانص  عنوانه)ا) 
شارع الفقيه بن املكي رقم 31 92222 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املرت�شى الرواس عنوانه)ا) 
الفقيه  شارع  نرجس   2 البرانص 
بلمكي رقم 31 92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر  بأاريخ  2  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 291 23.

162I

Medall-Project

NOVA TOPO INGENERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE NOVA TOPO INGENERIE
  SARL A.U

 » نوفا طو1و انجينيغي » شركة 
بمقأ�شى القانون ابسا�شي املؤرخ 
تم  بطانطان   2222 يونيو   28 ب 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

بشريك وحيد صفاتها كما يلي: 
 STE NOVA TOPO التسمية: 
INGENERIE SARL A.U »نوفا طو1و 
شريك  ذات  »ش.م.م.  انجينيغي 

وحيد.
دراسة  مكأب  الشركة:  موضوع 

طبوغرافيا
املنطقة اإلدارية  املقر االجأماعي: 

الوطية.
   122.222.22 الشركة:  رأسما  
درهم مقسمة إلى1222   حصة ﴿ألف 

حصة )بقيمة 122 درهم للواحدة.
ب  علو  الصمد  عبد  الشركاء: 

1222 حصة.
علو  الصمد  عبد  عين  املسير: 
غير  ملدة  ودلك  للشركة  كمسير 

محدودة.

بأم  املائة  في  خمسة  ابر1اح: 

قبل  قانوني  كاحأياطي  خصمها 

تقسيم ابر1اح.

الأجاري  بالسجل  التسجيل  تم 

باملحكمة االبأدائية بطانطان بأاريخ 

28 غشت 2222   تحت رقم 5489. 

161I

CABINET HAMZAOUI

CHRSITIAN SHOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET HAMZAOUI

 19BIS AVENUE OMAR IBN AL

 KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،

92222، TANGER MAROC

CHRSITIAN SHOP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي املركز 

الأجاري فيينا مو  ب1 ملأقى شارع 

املأنبي و شارع احمد شوقي الطابق 

1 املحل رقم 31 طنجة - 92222 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.89189

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تقرر حل   2219 نونبر   27 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

CHRSITIAN SHOP  مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

اإلجأماعي املركز الأجاري فيينا مو  

ب1 ملأقى شارع املأنبي و شارع احمد 

شوقي الطابق 1 املحل رقم 31 طنجة 

 : نتيجة    املغرب  طنجة   92222  -

عدم وجود اي نشاط تجاري.

املركز  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

الأجاري فيينا مو  ب1 ملأقى شارع 

املأنبي و شارع احمد شوقي الطابق 1 

املحل رقم 31 طنجة - 92222 طنجة 

املغرب. 
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و عين:

السيد)ة) دنيا   الزاكي و عنوانه)ا) 

السالم شارع  الغرب مجم   االربعاء 

القنيطرة   72 الروداني رقم  ابراهيم 

كمصفي  املغرب  القنيطرة   92222

)ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر  بأاريخ  2  بطنجة   الأجارية 

2219 تحت رقم 8148.

162I

AA CONSULTING S.A.R.L

 FITNESS EQUIPEMENT ET
SOLUTIONS MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AA CONSULTING S.A.R.L

14 ،  شارع  باريس الطابق الثاني 
رقم 22 ، 22222، الدار البيضاء 

املغرب

 FITNESS EQUIPEMENT ET

SOLUTIONS MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 75، شارع 

انقا، زاوية زنقة كلو دو بروفانس، 

الطابق 9 الشقة ب 128 - 22222 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

. 32791

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تمت   2222 ماي   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) يوناطان هروش 

أصل  من  اجأماعية  حصة   1.222

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.222

  INITIATIVE NATION SPORTIVE

SARL بأاريخ 22 ماي 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يونيو 2222 تحت رقم 736288.

163I

AA CONSULTING S.A.R.L

E.A.B CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AA CONSULTING S.A.R.L

14 ،  شارع  باريس الطابق الثاني 
رقم 22 ، 22222، الدار البيضاء 

املغرب

E.A.B CONSULTING  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 45، شارع 

انفا - 22222 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.239287

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تقرر   2219 يوليوز   11 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

مبلغ     E.A.B CONSULTING
وعنوان  درهم   12.222 رأسمالها 

 - انفا  شارع   ،45 اإلجأماعي  مقرها 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   22222

  : قرار باإلجماع من الشركاء..

و حدد مقر الأصفية ب 45، شارع 

انفا - 22222 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  عبدهللا  بن  نادية   السيد)ة) 
عنوانه)ا) 55، زنقة بني مسكين شارع 

 12172 السوي�شي  السادس  محمد 

الر1اط 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  بالدار البيضاء   الأجارية 

يوليوز 2219 تحت رقم 717635.

164I

AA CONSULTING S.A.R.L

RH LOCATION MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AA CONSULTING S.A.R.L
14 ،  شارع  باريس الطابق الثاني 
رقم 22 ، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
RH LOCATION MAROC شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 75، شارع 
انقا، زاوية زنقة كلو دو بروفانس، 
الطابق 9 الشقة ب 128 - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.    223

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تمت   2222 ماي   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) يوناتان هاروش 
أصل  من  اجأماعية  حصة   1.222
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.222
  INITIATIVE NATION SPORTIVE

SARL  بأاريخ 26 ماي 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 17 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يونيو 2222 تحت رقم 735995.
166I

AA CONSULTING S.A.R.L

 INSTITUT DE FORMATION
AUX MÉTIERS DU SPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

AA CONSULTING S.A.R.L
14 ،  شارع  باريس الطابق الثاني 
رقم 22 ، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
 INSTITUT DE FORMATION
  AUX MÉTIERS DU SPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 13، زنقة 

احمد املجاطي اقامة االلب الطابق 

1 الرقم 28 حي املعاريف - 22222 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

. 53283

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تمت   2222 ماي   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) يوناطان هروش 

أصل  من  اجأماعية  حصة   1.222

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.222

 INITIATIVE NATION SPORTIVE

SARL بأاريخ 22 ماي 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 18 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يونيو 2222 تحت رقم 736289.

167I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

KAMA BEST SERVICES
إعالن مأعدد القرارات

 MIDDLE EAST

 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 RUE MUSTAPHA EL ,444

 MAANI ، 221 2، Casablanca

Maroc

KAMA BEST SERVICES »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 444 شارع 

مصطفى املعاني - 2 221 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.2 2153

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 14 يوليوز 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

توسي  نشاط الشركة إلى ما يلي :
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 * إدارة ابمالك وابصو  العقارية 

وتسيير  إدارة   * اإليجارات  وإدارة 

املجمعات العقارية نيابة عن الغير

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

بمقأ�شى عقد عرفي بأاريخ 14 يوليوز 

و   152 و   722 تفويت  ثم    2222

الأوالي  على  اجأماعية   حصة   152

كريم  بناني  أحمد  السيد  من طرف 

و السيد مصطفى الدرا�شي و السيد 

عبد الرزاق بوزيدي اإلدري�شي لفائدة 

شركة بنس هولدينك

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعديل الشكل القانوني للشركة من 

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

أحمد  السيد  املسير  إسأقالة  قبو  

بناني كريم من مهامه وتعيين السيدة 

نرجس بناني كمسيرة وحيدة للشركة  

ملدة غير محدودة

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تحديت القانون ابسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

: إدارة و تسيير امللكية  إضافة نشاط 

العقارية املشتركة

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

مايلي: مجموع الحصص اإلجأماعية 

املشكلة لرأس ما  الشركة في ملكية 

الشريك الوحيد

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

 1222 مجزأ    الشركة  ما   رأس 

حصة اجأماعية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

غشت 2222 تحت رقم 1  2 7.

168I

ste controle balance sarl

PARAPHARMACIE SB  SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1231. lot riad al
 ismailia  marjane 1 . meknes
 meknes، 52222، MEKNES

maroc
  PARAPHARMACIE SB  SARL 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 2  
تجزئة املنزه السيندا  مكناس - 

52222 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

52219
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 يناير   13
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. PARAPHARMACIE SB  SARL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PARAPHARMACIE
رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - مكناس  املنزه السيندا   تجزئة    2

52222 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 522   : بوقدور  سكينة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : بوقدور  بأينة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بوقدور  بأينة  السيد 
رقم 2  تجزئة املنزه السيندا  مكناس 

52222 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سكينة بوقدور عنوانه)ا) 
رقم 2  تجزئة املنزه السيندا  مكناس 

52222 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   21 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

2222 تحت رقم  228.

169I

SYNERG

  GEOFIT MAROC جيوفيت 

ماروك  املسماة سابقا 

بيكسيليوز أفريكا
إعالن مأعدد القرارات

SYNERG

 N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME

 ETAGE ، 22262، CASABLANCA

MAROCA

  GEOFIT MAROC جيوفيت 

ماروك  املسماة سابقا بيكسيليوز 

أفريكا  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: 
الدارالبيضاء – املركز الأجاري 

ديوان، ساحة أكنو  وزنقة عبد 

الكريم الديوري، الرقم B7، الطابق 

الثالث الدار البيضاء113-، محج 

مرس السلطان، الطابق 1، الشقة 1 

22222 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.113775

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 32 مارس 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 « شركة  تسمية  تغيير   •

الشركة   «  PIXELIUS AFRICA

وحيد  بشريك  املسؤولية  املحدودة 

فصاعدا  اآلن  من  سأصبح  والتي 

الشركة   «GEOFIT MAROC  «

املحدودة املسؤولية بشريك وحيد.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  ابسا�شي  النظام  وتحيين   •

تعديالت  لكل  االعأبار  بعين  بابخذ 

النظام ابسا�شي التي عرفتها الشركة 

خال  وجودها.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

الوحيد  املسير  تفويض  تجديد   •

سنة  ملدة  ملنياعي،  كريم  السيد   :

واحدة.

 • واملصادقة على كافة العمليات 

املنجزة من طرف املسير الوحيد خال  

الأفويض  نهاية  بين  املنصرمة  املدة 

وهذا الأجديد، وتمنحه اإلبراء النهائي 

و1دون تحفظ.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

• تعديل الفصل 2 » تسمية الشركة» 

للنظام ابسا�شي .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ البيضاء   بالدار   الأجارية 

 11 يونيو 2222 تحت رقم 735645.

172I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

TURBO AUTO CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسما  الشركة

 MIDDLE EAST

 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 RUE MUSTAPHA EL ,444

 MAANI ، 221 2، Casablanca

Maroc

TURBO AUTO CENTER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي كزناية 

37 جماعة بوخالف طريق الر1اط - 

92292 طنجة املغرب.

رف  رأسما  الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.73839
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بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تم   2222 فبراير   27 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  
من  أي  درهم»   1.822.222«
 1.922.222« إلى  درهم»   122.222«
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 
م  ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسأحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 233265.

171I

AA CONSULTING S.A.R.L

COGEFIN MAROC S.A
إعالن حر

بمقأ�شى محضر الجم  العام   1-
 29 بأاريخ  املنعقد  السنوي  العادي 
في  املساهمين  فان   ،2218 يونيو 
شركة   COGEFIN MAROC شركة 
العام  رأسمالها  يبلغ  مساهمة، 
درهم التي يأواجد مقرها   522.222
الجيش  شارع   67-69 ب  االجأماعي 
املسجلة  البيضاء.  الدار   - امللكي 
بالسجل الأجاري للدار البيضاء تحت 

رقم 199171 قرروا:
- الأثبت من وفاة املساهم السيد 
بباريس   Jean-Claude O’HANA

بأاريخ  2 فبراير 2218؛
تفويت  على  واملوافقة  الأثبت   -
السيد  ملكية  في  كانوا  سهم   52
لوريثه   Jean-Claude O’HANA
 John-David, ابنه،  الوحيد، 
الحامل   ،Nathaniel O’HANA
بأاريخ  املزداد  املغر1ية،  للجنسية 
 NEUILLY SUR ب   2 /11/1992
للبطاقة  الحامل  فرنسا،     SEINE

الوطنية رقم BE913751؛
الجديد  الأقسيم  من  الأثبت    -

للرأس ما  االجأماعي؛
الأثبت من تغيير املمثل الدائم   -
 EZARA TELECOM للمساهم 
السيد   ASSETS LIMITES LTD
بالسيد    Jean-Claude O’HANA
.John-David Nathaniel O’HANA

 John-David, السيد  تعيين   -

Nathaniel O’HANA، املزداد بأاريخ 

 NEUILLY SURب  2 /11/1992

للبطاقة  الحامل  فرنسا،     SEINE

بصفة   BE913751 رقم  الوطنية 

 Jean-Claude مأصرف عوض السيد

الباقية  للمدة  وهذا   ،  O’HANA

لوالية سابقه؛

الأثبت من التشكيلة الجديدة   -

 Steve Pierre ملجلس اإلدارة : السيد

 John-David, السيد  O’HANA؛ 

 Elie السيد   ،Nathaniel O’HANA

Ari EL MALEH؛

كل  وكالة  نهاية  من  الأثبت   -  

والية  تجديد  قرروا  و  املسيرين، 

االدارة  ملجلس  الثالت   ابعضاء 

Steve Pierre O’HANA؛  السيد 

 John-David, Nathaniel السيد 

 Elie Ari EL السيد   ،O’HANA

ملدة ست سنوات  هذا  و   ،MALEH

اي لغاية انعقاد الجم  العام العادي 

حسابات  في  سيبث  الذي  السنوي 

 31 السنة املالية التي سأنأهي بأاريخ 

ديسمبر 2223.

اجأماع  مجضر  بمقأ�شى   2-

يونيو   29 بأاريخ  االدارة  مجلس 

2218، فان املأصرفين قرروا تجديد 

السيد  العام  املدير  الرئيس  والية 

وهذا   Steve Pierre O’HANA

العادي  العام  الجم   انعقاد  لغاية 

حسابات  في  سيبث  الذي  السنوي 

 31 السنة املالية التي سأنأهي بأاريخ 

ديسمبر 2223.

بكأابة  القانوني   االيداع  تم   3-

بالدار  الأجارية  املحكمة  ضبط 

 2218 سبأمبر   25 بأاريخ  البيضاء 

تحت رقم 675728. 

172I

COMPTAFFAIRES

PEMAVAC INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 1   1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 22822،

MOHAMMEDIA MAROC

PEMAVAC INDUSTRIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 11 زنقة 

عزيز بال  الطابق الخامس شارع 

الزرقطوني املعاريف - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.3 3221

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 32 دجنبر 2219 تقرر حل 

PEMAVAC INDUSTRIE شركة ذات 

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

اإلجأماعي 11 زنقة عزيز بال  الطابق 

الخامس شارع الزرقطوني املعاريف - 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   22222

لعدم تحقيق هدف الشركة.

و عين:

و  عزاب  املصطفى   السيد)ة)  

عنوانه)ا) 28 درج 4 اقامة امل الزهور 

الراشدية 3 العالية 22822 املحمدية 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

11 زنقة  بأاريخ 32 دجنبر 2219 وفي 

شارع  الخامس  الطابق  بال   عزيز 

الدار  الزرقطوني املعاريف - 22222 

البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 8152 7.

173I

COMPTAFFAIRES

PORTUS CALLI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 1   1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 22822،

MOHAMMEDIA MAROC

PORTUS CALLI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي :  شارع 
شفشاوي كلم 8،5 الطابق االو  

عمارة ب بالطو رقم 3 عين السب  - 

22222 الدار البيضاء املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

. 52395

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تقرر   2222 يوليوز   23 في  املؤرخ 

ذات  شركة   PORTUS CALLI حل 

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

اإلجأماعي  شارع شفشاوي كلم 8،5 

 3 الطابق االو  عمارة ب بالطو رقم 

الدار البيضاء   22222  - عين السب  

هدف  تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب 

الشركة.

و عين:

دي اوليفرا  ايرنسطو    السيد)ة) 

 2 سالم  عنوانه)ا)  و  اكاسطرو 
اهل   147 رقم   21 مجموعة ج زنقة 

املغرب  الدار البيضاء   22222 لغالم 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

شارع  وفي    2222 يوليوز   23 بأاريخ 
االو   الطابق   8،5 كلم  شفشاوي 

 - عين السب    3 عمارة ب بالطو رقم 

22222 الدارالبيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748147.

174I
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ste controle balance sarl

RANSIM EL AYOUBI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1231. lot riad al
 ismailia  marjane 1 . meknes
 meknes، 52222، MEKNES

maroc
RANSIM EL AYOUBI  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

املنزه 2 رقم 78 االسماعليه  مكناس 
- 52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
52 91

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2219 دجنبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. RANSIM EL AYOUBI
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 DROGUERIE EN DETAIL
 MATERIAUX DE

CONSTRUCTION
 TRAVAUX DIVERS OU

.CONSTRUCTION
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
78 االسماعليه  مكناس  املنزه 2 رقم 

- 52222 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222   : السيد املصطفى ايوبي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املصطفى ايوبي عنوانه)ا) 
مكناس   52222  2 مرجان   763 رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املصطفى ايوبي عنوانه)ا) 
52222 مكناس  763 مرجان 2   رقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   23 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

2222 تحت رقم 2512.

175I

 IFD INGENIERIE FORMATION

DEVELOPPEMENT

 IFD INGENIERIE

 FORMATION

DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

 IFD INGENIERIE FORMATION

DEVELOPPEMENT

 N°275 BD ZERKTOUNI ،

22222، CASABLANCA MAROC

 IFD INGENIERIE FORMATION

DEVELOPPEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 275 

شارع زرقطوني  - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.1 299

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تقرر حل   2219 نونبر   19 املؤرخ في 

 IFD INGENIERIE FORMATION

ذات  شركة   DEVELOPPEMENT

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

اإلجأماعي رقم 275 شارع زرقطوني  - 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   22222

لعدم تحقق الغرض الأجاري..

و عين:
و  صبيير  جما    السيد)ة) 
 5 158 رقم  5 زنقة  عنوانه)ا) جميلة 
البيضاء  الدار   22222 البيضاء  فج 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
نونبر 2219 وفي رقم 275   19 بأاريخ 
الدار   22222  - زرقطوني   شارع 

البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يوليوز 2222 تحت رقم 2 7398.
176I

FLASH ECONOMIE

IMIFRIFER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 22222،
CASABLANCA MAROC

IMIFRIFER شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
ه ه  2 تجزئة موالي التهامي رقم 
43 ابلفة  - 22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
471673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2217 أكأو1ر   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.IMIFRIFER
شراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

و1ي  جمي  مواد البناء.

-شراء و1ي  جمي  أدوات السباكة 

الصحية
-اإلنعاش العقاري

-مقاو  عام لجمي  املباني العامة 

وأعما  الهندسة املدنية.

اعما   لجمي   العام  -املقاو  

،أعما   والسباكة و الرسم  الكهر1اء 

التزجيج والنجارة والغاليات والحديد.

-نقل البضائ .

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

رقم  التهامي  موالي  تجزئة  ه  2  ه 

الدار البيضاء   22222  - ابلفة    43

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : محمد  فأوح  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  فأوح  السيد 

 43 رقم  التهامي  موالي  تجزئة   148

ابلفة  22222 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  فأوح  السيد 

ابلفة    43 تجزئة موالي التهامي رقم 

22222 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 5521 7.

177I

FLASH ECONOMIE

PROMJID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 22222،

CASABLANCA MAROC

PROMJID
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  شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي  39 شارع 

اللة الياقوت الطابق 5 الشقة د  - 

22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

471665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   14

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. PROMJID

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

وجه  على  أشكاله  بكافة  العقاري 

الخصوص;

البناء  أرا�شي  جمي   حيازة   -  1

لالسأخدام  أبنية  تشييد  لغرض 

بيعها  بقصد  الأجاري  أو  السكني 

بالكامل أو بامللكية املشتركة.

ابرا�شي  جمي   و1ي   شراء   2-

وتقسيمها وتنميتها بهدف إعادة بيعها.

املباني  جمي   وإنشاء  دراسة   3-

والصناعي  الأجاري  لالسأخدام 

واملنهي.

اإلدارة أو اإلسكان وتشغيل هذه 

بأي  املباني إما عن طريق الأأجير أو  

طريقة أخرى وعلى وجه الخصوص 

تقسيمهم إلى طابق أو شقة أو ملكية 

مشتركة بهدف من بيعها..

عنوان املقر االجأماعي :  39 شارع 

 - الشقة د    5 اللة الياقوت الطابق 

22222 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد فأوح عبد املجيد :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فأوح عبد املجيد عنوانه)ا) 

الجديدة   22222 بدر   تجزئة   126

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فأوح عبد املجيد عنوانه)ا) 

الجديدة   22222 بدر   تجزئة   126

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 745517.

178I

BELGAZI ALI

KONTACTEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

BELGAZI ALI

شارع امير موالي عبد هللا رقم 33 

- طبق 1 - رقم املكأب 16 طنجة، 

92222، طنجة املغرب

KONTACTEL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقت ابن 

تومارت اقامت ازهار ب  - 92222 

طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.25331

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

17 شتنبر 2222 تم تعيين  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

 GIMENEZ-CORAL DE LA

كمسير   HELGUERA GUSTAVO

وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 392 23.

179I

 STE TOGOGIN DE MATERIAUX DE

CONSTRUCTION

MFZ TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MFZ TRANSPORT

كراج رقم 69 تجزئة البسأان شارع 

ابمير موالي عبد هللا ، 2222 ، 

مراكش املغرب

MFZ TRANSPORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي كراج رقم 

69 تجزئة البستأان شارع ابمير 

موالي عبد هللا - 2222  مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

126 69

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 MFZ  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.TRANSPORT

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البظائ  للغير.

كراج   : االجأماعي  املقر  عنوان 
69 تجزئة البستأان شارع ابمير  رقم 

مراكش    2222  - هللا  عبد  موالي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد عبد القادر غيور :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد القادر غيور عنوانه)ا) 

تجزئة  رشيد  موالي  ابمير  شارع 

مراكش    2222  69 رقم  البسأان 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد القادر غيور عنوانه)ا) 

تجزئة  رشيد  موالي  ابمير  شارع 

مراكش    2222  69 رقم  البسأان 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 115572.

182I

(COMPTABLE( مكأب املحاسبة

)MONIR MARKET (S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

(COMPTABLE( مكأب املحاسبة
زنقة فاس اقامة رياض املدينة 

الطابق الثاني رقم 22 بركان ، 

62222، بركان املغرب

 (MONIR MARKET (S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

جرادة حي واد املخازن حمزة رقم 

226  مكرر بركان - 63322 بركان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

7361

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   19

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.(MONIR MARKET (S.A.R.L
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ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفالحية  املواد  و  بالأغدية   يأعلق 

و خدمات اخرى.

زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

جرادة حي واد املخازن حمزة رقم 226  

مكرر بركان - 63322 بركان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد اشبابي منير :  922 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 122   : منير  صغروشني  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 السيد اشبابي منير : 922 بقيمة 

122 درهم.

 122  : منير  صغروشني  السيد 

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  منير  اشبابي  السيد 

دوار بومية الشويحية بركان 63252 

بركان املغرب.

السيد صغروشني منير عنوانه)ا) 

دوار بومية اكليم بركان 63252 بركان 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  منير  اشبابي  السيد 

دوار بومية الشويحية بركان 63252 

بركان املغرب

السيد صغروشني منير عنوانه)ا) 

دوار بومية اكليم بركان 63252 بركان 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بأاريخ  ببركان   االبأدائية 

2222 تحت رقم 372/2222.

181I

(COMPTABLE( مكأب املحاسبة

OUR MARKET
)S.A.R.L-A.U( 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

(COMPTABLE( مكأب املحاسبة
زنقة فاس اقامة رياض املدينة 
الطابق الثاني رقم 22 بركان ، 

62222، بركان املغرب
 (OUR MARKET (S.A.R.L-A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار بني 
مهدي زكز  بركان - 63323 بركان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
7347

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   23
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 OUR  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.(MARKET (S.A.R.L-A.U
غرض الشركة بإيجاز : منأوجات 

فالحية و خدمات اخرى.
دوار بني   : عنوان املقر االجأماعي 
بركان   63323  - بركان  زكز   مهدي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
سفيان  السغروشني  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
 : سفيان  السغروشني  السيد   

1222 بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

سفيان  السغروشني  السيد 

عنوانه)ا) دوار بني مهدي زكز  بركان 

63323 بركان املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

سفيان  السغروشني  السيد 

عنوانه)ا) دوار بني مهدي زكز  بركان 

63323 بركان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بأاريخ  ببركان   االبأدائية 

2222 تحت رقم 362/2222.

182I

fidcc

AH VOYAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

fidcc

 BD IBNO TACHAFINE ANGLE

 RUE SIDATI , RES AL FIRDOUS

 IMM F , ETAGE   , N 11، 22352،

CASABLANCA MAROC

AH VOYAGE

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجأماعي 526 لوط 

حاج فاتح الولفة - 22 22 الدار 

البيضاء املغرب

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.322 27

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

تمت   2222 غشت   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

إنأصار موتكي  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجأماعية  حصة   3.522

كاش  الشركة  لفائدة  حصة   3.522

پلوس ش.م

ممثلة ب
 
ً
رئيسا  - السيد عبد البقي عمرو 

ملجلس اإلدارة -

السيد حازم سباطا - كمدير عام -

بأاريخ 12 غشت 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 7217 7

183I

AA CONSULTING S.A.R.L

SIMRA MAROC
إعالن مأعدد القرارات

AA CONSULTING S.A.R.L

14 ،  شارع  باريس الطابق الثاني 

رقم 22 ، 22222، الدار البيضاء 

املغرب

SIMRA MAROC »شركة  

املساهمة»

وعنوان مقرها االجأماعي: املنطقة 

تكنو1و  مطار محمد الخامس - 

22.222 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.122535

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 23 يناير 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الأأبت و املصادقة على عقد تفويت 

السيد  ملكية  في  الوحيد  السهم 

جوناثان كريناصيا إلى السيد محمد 

لغضف بأاريخ 23 يناير 2222.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

اسأقالة  على  املوافقة  و  الأأبت 

املأصرف السيد جوناثان كريناصيا 

وتعيين السيد محمد لغضف بصفة 

جوناثان  السيد  عوض  مأصرف 

كريناصيا. 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

االجأماعي للشركة  توسي  النشاط  

اصالح  الطيران،  »صيانة  باضافة 

لهياكل  الفرعية  االجزاء  و  املعدات 

الوساطة»الهياكل  خدمات الطيران، 

الفرعية، الأجارة» .
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قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي:
تحيين النظام ابسا�شي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 
النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
النشاط  االجأماعي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يوليوز 2222 تحت رقم 738329.

184I

AA CONSULTING S.A.R.L

ADIMA AEROSPACE
إعالن مأعدد القرارات

AA CONSULTING S.A.R.L
14 ،  شارع  باريس الطابق الثاني 
رقم 22 ، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
ADIMA AEROSPACE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: املنطقة 

الحرة للأصديرالنواصر مجم  
 12 و 125 النواصر - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
. 2 2 9

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 
املؤرخ في 26 دجنبر 2219

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
بمبلغ  الشركة  ما   رف  رأس  مايلي: 
من  لينأقل  درهم   1 .823.122
درهم   1 .923.122 إلى   122.222
عن طريق مقاصة م  ديون الشركة 

املحددة املقدار و املسأحقة.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
بمبلغ  الشركة  ما   رأس  خفض 
923.122.  درهم عن طريق تصفية 
الخسائر لينأقل من 923.122. 1 إلى 

12.222.222  درهم 
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات.

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي:   
رأس املا 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يناير 2222 تحت رقم 726733.

185I

 MAITRE OUADIA- (ابسأاذ ودي  شكير)موثق

CHAKIR-NOTAIRE

AGROS HIND SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

ابسأاذ ودي  شكير)موثق) 
MAITRE OUADIA CHAKIR--

NOTAIRE
اوريدة 11،الطابق ابو ، الشقة 
رقم 29 تقاط  شارع عال  الفا�شي 
ويعقوب املنصور، 2222 ، مراكش 

املغرب
AGROS HIND SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي طرق 

الصويرة اسكجور عمارة ابطل�شي 
رقم 26 - 2222  مراكش املغرب.

وفاة شريك
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1 525
بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 22 شتنبر 2222 تم اإلعالم 
بوفاة الشريك السعيد املالخ و توزي  
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2222 غشت  في  2  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل ابتي :

 3.675   ، السيد)ة) عاد   املالخ  
حصة .

 3.675   ، السيد)ة) محمد املالخ  
حصة .

 1.837   ، املالخ   هند  السيد)ة) 
حصة .

بنفوفارس  زهراء  السيد)ة) 
العلوي  ،  1.313 حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   32 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 6138.

186I

 STE TOGOGIN DE MATERIAUX DE

CONSTRUCTION

STE CEMANISS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CEMANISS

 W تامنصورت الشطر 6 مكرر

تجزئة الوجدان ، 2222 ، مراكش 

املغرب

STE CEMANISS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 

 W تامنصورت الشطر 6 مكرر

تجزئة الوجدان - 2222  مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

126625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CEMANISS

بي  مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء.

 : االجأماعي  املقر  عنوان 

تامنصورت الشطر 6 مكرر W تجزئة 

الوجدان - 2222  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد الحسين االدري�شي :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

االدري�شي  الحسين  السيد 

عمارة  كليز  بساتين  اقامة  عنوانه)ا) 

 5 الشقة   4 الطابق   4 مجموعة   22

2222  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

االدري�شي  الحسين  السيد 

عمارة  كليز  بساتين  اقامة  عنوانه)ا) 

 5 الشقة   4 الطابق   4 مجموعة   22

222  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   23 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 115723.

187I

FIGENOUV

EL MOUKSIT TRAVAUX
شركة الأضامن

حل شركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 52252، مكناس املغرب

EL MOUKSIT TRAVAUX شركة 

الأضامن)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 782 

مرجان 5 سيدي بوزكري - 52272 

مكناس املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.22269

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 12 غشت 2222 تقرر حل 

 EL MOUKSIT الأضامن  شركة 

  2.222 مبلغ رأسمالها    TRAVAUX

اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
سيدي بوزكري   5 مرجان   782 رقم 

نتيجة    املغرب  مكناس   52272  -

املسطرة  االهداف  تحقيق  عدم   :

لشركة.

و حدد مقر الأصفية ب رقم 782 

 52272  - سيدي بوزكري   5 مرجان 

مكناس املغرب. 
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و عين:

و  محمد  املقسيط   السيد)ة) 

الوفاء  تجزئة   86 رقم  عنوانه)ا) 

الشطر 1 و 2  52272 مكناس املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : رقم 782 

 52272 بوزكري  سيدي   5 مرجان 

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

2222 تحت رقم 552.

188I

FIGENOUV

MAHA NESTE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

FIGENOUV

شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 52252، مكناس املغرب

MAHA NESTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجأماعي 52 مكرر 

شارع عال  الفا�شي ب م ع - 52212 

مكناس .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.36253

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 27 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   25 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

2222 تحت رقم 2929.

189I

FIGENOUV

MAHA NESTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 52252، مكناس املغرب
MAHA NESTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 52 مكرر 
شارع عال  الفا�شي ب م ع - 52212 

مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.36253

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 شتنبر   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
جميلة الدهبي  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجأماعية  حصة   322
322 حصة لفائدة  السيد )ة) محمد 
شتنبر   27 االدري�شي املغراوي بأاريخ 

.2222
ابتسام الدهبي  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجأماعية  حصة   222
222 حصة لفائدة  السيد )ة) محمد 
شتنبر   27 االدري�شي املغراوي بأاريخ 

.2222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   25 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

2222 تحت رقم 2929.

192I

FIGENOUV

MAHA NESTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 52252، مكناس املغرب
MAHA NESTE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 52 مكرر 
شارع عال  الفا�شي ب م ع - 52212 

مكناس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.36253

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 27 شتنبر 2222 تم تعيين 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

كمسير  محمد  املغراوي  االدري�شي 

وحيد

تبعا لقبو  اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   25 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

2222 تحت رقم 2929.

191I

 شيشا سعيد محاسب معأمد بالرشيدية

T.B.S

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رف  رأسما  الشركة

شيشا سعيد محاسب معأمد 

بالرشيدية

57 زنقة موالي عبد هللا بن علي 

الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

52222، الرشيدية الرشيدية

T.B.S  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 

السعادة زنقة املسجد الطابق 

3 الرقم 26 الرشيدية  - 52222 

الرشيدية  املغرب.

رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.  12927

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تم   2222 شتنبر   12 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  

»652.222 درهم» أي من »122.222 

عن  درهم»   752.222« إلى  درهم» 

ديون  م   مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  2  بالرشيدية   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 263.

192I

 شيشا سعيد محاسب معأمد بالرشيدية

T.B.S

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجأماعي للشركة

شيشا سعيد محاسب معأمد 

بالرشيدية

57 زنقة موالي عبد هللا بن علي 

الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

52222، الرشيدية الرشيدية

T.B.S  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 

السعادة زنقة املسجد الطابق 3 

الرقم 26 الرشيدية عمارة السعادة 

زنقة املسجد الطابق 3 الرقم 26 

الرشيدية 52222 الرشيدية املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.  12927

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في 12 شتنبر 2222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

»عمارة السعادة زنقة املسجد الطابق 

3 الرقم 26 الرشيدية عمارة السعادة 

 26 الرقم   3 الطابق  املسجد  زنقة 

الرشيدية 52222 الرشيدية املغرب» 

إلى »شارع الزرقطوني عمارة الفالح 8  

 - الرشيدية   4 الطابق الثاني الشقة 

52222 الرشيدية  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  2  بالرشيدية   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 263.

193I
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FISCO EXPERT 3R

ASTORIA CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

FISCO EXPERT 3R

 IMMEUBLE SAADA  RUE

  MY DRISS  ETG 1  N°1

 KHOURIBGA ، 25222،

KHOURIBGA MAROC

ASTORIA CAR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 

 32BOULEVARD MED V

 OUEDZEM OUEDZEM 25222

.OUEDZEM MAROC

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.335

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تم تعيين  املؤرخ في 12 فبراير 2222 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

BABA-ALI HOURIA كمسير وحيد

تبعا لقبو  اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بوادي زم  بأاريخ 23 شتنبر 

2222 تحت رقم 172/2222.

194I

FLASH ECONOMIE

PRELAB
إعالن مأعدد القرارات

شركة

PRELAB

ش ذ.م.م ذ.ش.و

مقرها اإلجأماعي :26 زنقة رييومير  

حي املستشفيات - الدار البيضاء-
رأسمالها: 122.222 درهم

السجل الأجاري : 7185 2

بي  حصص تجارية 

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقأ�شى 

ابسأاذ يوسف الزنايدي موثق بالدار 

البيضاء بأاريخ  2 شتنبر 2222:

باعت السيدة فأيحة الطاهري   -

للسيدة  الأجارية   حصصها  جمي  

  PRELAB شركة  في  خيري  سناء 

ش.ذ.م.م .ذ.ش.و.

فأيحة  السيدة  -اسأقالة 

الطاهري من منصبها كمسيرة لشركة  

وتعيين  .ذ.و  ش.ذ.م.م    PRELAB

السيدة  سناء خيري  كمسيرة وحيدة 

لشركة  PRELAB  ش.ذ.م.م .ذ.و.

لشركة  االسا�شي  النظام  -تحيين 

PRELAB  ش.ذ.م.م .ذ.ش.و. 

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  الأجارية  للمحكمة  الأجاري 

بأاريخ   7 7112 تحت عدد  البيضاء 

23.29.2222
من أجل الخالصة و البيان.

195I

CRB CONSEIL

ACTIVEKIDS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسما  الشركة

CRB CONSEIL

حي الهناء شارع ابن سينا رقم  21 ، 

22282، الدار البيضاء املغرب

ACTIVEKIDS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 222 

شارع عبد املومن رقم RDC 5 الدار 

البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.382627

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

رف   تم   2222 غشت  في  2  املؤرخ 
رأسما  الشركة بمبلغ قدره »2.222  

إلى  درهم»   12.222« أي من  درهم» 

:  تقديم  »52.222 درهم» عن طريق 

حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 6327 7.

196I

CRB CONSEIL

ACTIVEKIDS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

CRB CONSEIL

حي الهناء شارع ابن سينا رقم  21 ، 

22282، الدار البيضاء املغرب

ACTIVEKIDS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 222 

شارع عبد املومن رقم RDC 5 الدار 

البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.382627

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في  2 غشت 2222 تم تعيين 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

الدوابي السعدية كمسير وحيد

تبعا لقبو  اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 6327 7.

197I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

NAJAT PALACE
إعالن مأعدد القرارات

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي محمد ، 15222، 

الخميسات املغرب

NAJAT PALACE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: تجزئة 

تدارت شارع محمد 5 - 15222 

الخميسات املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.26559

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 26 غشت 2222.

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت 122 حصة اجأماعية من فئة 

مائة درهم للحصة من طرف: السيدة 

بنعيشة   ,(35( مريم  ابوعزاوين 
 ,(17( زياد  بنعيشة  رياض)35), 

 : لفائدة السيد   ,(13( بنعيشة نجاة 
حميد البحراوي

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة 

:شركة ذات مسؤولية محدودة   من 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى: 

بشريك وحيد

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

بنعيشة  السيد  اسأقالة   •

حميد  السيد  وتعيين  بدرالدين 

للشركة م   البحراوي كوكيل وحيد 

جمي  الصالحيات.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت 122 حصة اجأماعية من فئة 

مائة درهم للحصة من طرف: السيدة 

بنعيشة   ,(35( مريم  ابوعزاوين 
 ,(17( زياد  بنعيشة  رياض)35), 

 : لفائدة السيد   ,(13( بنعيشة نجاة 

حميد البحراوي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  بالخميسات   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 1165.

198I

FLASH ECONOMIE

 TERRE ZARAN

AGRICULTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 22222،

CASABLANCA MAROC

 TERRE ZARAN AGRICULTURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

لفطيحات شارع الزرقطوني عمارة 

مكة رقم 21  - 73222 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16341

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 TERRE : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.ZARAN AGRICULTURE

الزراعة-   : غرض الشركة بإيجاز 

-تسويق  -تسمين  املوا�شي  تر1ية 

-اسأغال  املزارع الزراعية.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

عمارة  الزرقطوني  شارع  لفطيحات 

الداخلة   73222  -   21 رقم  مكة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 152   : التروزي  البشير  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

  : السيد ابراهيم السالم التروزي 

222 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

  22   : السيدة التروزي نبغوها  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 152  : السيد علي سالم التروزي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة الدرجة لها التروزي  :  122 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  التروزي  البشير  السيد 

الزرقطوني  شارع  لفطيحات  حي 

عمارة مكة رقم 21  73222 الداخلة 

املغرب.

التروزي  السالم  ابراهيم  السيد 

  73222 الغفران  حي  عنوانه)ا) 

الداخلة املغرب.

السيدة التروزي نبغوها  عنوانه)ا) 

ساحة   53 رقم  اكسيكسات  حي 

الوحدة  73222 الداخلة املغرب.
التروزي  سالم  علي  السيد 

 73222 الغفران   حي  عنوانه)ا) 

الداخلة املغرب.
التروزي   لها  الدرجة  السيدة 

  22 حي الغفران الشطر  عنوانه)ا)   

73222 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  التروزي  البشير  السيد 

الزرقطوني  شارع  لفطيحات  حي 

عمارة مكة رقم 21  73222 الداخلة 

املغرب

السيدة التروزي نبغوها  عنوانه)ا) 

ساحة   53 رقم  اكسيكسات  حي 

الوحدة  73222 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 2222 تحت رقم 826/2222.

199I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE SOZATL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رف  رأسما  الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N° 9

 ERRACHIDIA ، 52222،

ERRACHIDIA MAROC

  SOCIETE SOZATL SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر 

القصبة القديمة الشرفاء مدغرة 

الراشيدبة  - 52222 الراشيدية  

املغرب .
رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري -.

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تم   2222 شتنبر   12 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  
 95.222« أي من  درهم»   925.222«
عن  درهم»   1.222.222« إلى  درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 266/2222.
222I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 ALLIANCE SASSIOUI SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N° 9
 ERRACHIDIA ، 52222،
ERRACHIDIA MAROC

  ALLIANCE SASSIOUI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر 
تغنجاوت الريصاني  - 52222 

الراشيدية  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
14181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   11
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. ALLIANCE SASSIOUI SARL AU
اعما    : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخألفة .
قصر   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 52222  - الريصاني   تغنجاوت 
الراشيدية  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 
درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

هللا  عبد  ساسيوي  السيد 
وغالن  قصبة  قصر  عنوانه)ا) 
الريصاني  52222 الراشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
هللا  عبد  ساسيوي  السيد 
وغالن  قصبة  قصر  عنوانه)ا) 
الريصاني  52222 الراشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم -.

221I

FLASH ECONOMIE

TAHNINTE تاحنينت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 22222،
CASABLANCA MAROC

TAHNINTE تاحنينت شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي اغرم 
ملولن ايت يو  بومالن دادس - 

5822   تنغير  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
845

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   17
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
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 

TAHNINTE تاحنينت.
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائ  لحساب الغير .
اغرم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - دادس  بومالن  يو   ايت  ملولن 

5822   تنغير  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222   : يغيش لحسن   السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  لحسن  يغيش  السيد 
   5822 اغرم ملولن بومالن دادس  

تنغير  املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لحسن  يغيش  السيد 
   5822 اغرم ملولن بومالن دادس  

تنغير  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بتنغير   االبأدائية 

2222 تحت رقم 845.
222I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE SEHABI
IRRIGATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N° 9
 ERRACHIDIA ، 52222،
ERRACHIDIA MAROC

societe sehabi irrigation شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر 
الجديد الخنك الراشيدية  - 52222 

الراشيدية  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

14183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   12

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 societe : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.sehabi irrigation

اعما    : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخألفة .

قصر   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الجديد الخنك الراشيدية  - 52222 

الراشيدية  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مروان السحابي  عنوانه)ا) 
رقم 82 حي تاركة القديمة الراشيدية  

52222 الراشيدية املغرب.

عنوانه)ا)  ابرو  زكرياء  السيد 
العاطي  عين   751 رقم   11 القطاع 

الراشيدية   52222 الراشيدية    1

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مروان السحابي  عنوانه)ا) 
رقم 82 حي تاركة القديمة الراشيدية  

52222 الراشيدية املغرب

عنوانه)ا)  ابرو  زكرياء  السيد 
 1 751 عين العاطي  11 رقم  القطاع 

الراشيدية  5222 الراشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم -.

223I

FLASH ECONOMIE

 BRASAID
براسيد

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 22222،

CASABLANCA MAROC

BRASAID براسيد  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي اقبوب 

بومالن دادس - 5822   تنغير   

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

843

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   23

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

BRASAID براسيد .

اعما     : بإيجاز  الشركة  غرض 

التركيب   - كهر1اء   – مأنوعة او بناء 

الكهر1ائي و املعلوماتي..

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

اقبوب بومالن دادس - 5822   تنغير   

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 522   : ابراهيم    قا�شي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد اورهي سعيد  :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد قا�شي ابراهيم   عنوانه)ا) 
حي اقبوب  5822  تنغير املغرب.

عنوانه)ا)  سعيد   اورهي  السيد 
تنغير     5822 النيف   عمار  قصر 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد قا�شي ابراهيم   عنوانه)ا) 

حي اقبوب  5822  تنغير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بتنغير   االبأدائية 

2222 تحت رقم 843.
22 I

FLASH ECONOMIE

VENTEC MAROC
إعالن مأعدد القرارات

 VENTEC MAROC
شركة مساهمة، رأسمالها 

172.222.222 درهم
املقر الرئيس: الطريق الساحلية – 
عين السب  – 22.252  الدارالبيضاء
السجل الأجاري عدد 13.553  - 

الأعريف الضريبي 2137 216
الأعريف املوحد للمقاولة: 

222279772222295
تعديل هدف الشركة
تغيير إسم الشركة

شركة  مساهمو  قرر  أوال: 
»فنتيك املغرب» خال  الجم  العام 
يوليوز  االسأثنائي املنعقد بأاريخ 29 

2222 ما يلي:
الذي  الشركة  هدف  تعديل   P

أصبح على الشكل الأالي:
وتعبئة  وتصني   دراسة  أوال:   
والصيانة  الخدمة  وتقديم  وتركيب 
مباشرة بنفسها أو عن طريق  سواء 
الأجهيزات  جمي   بخصوص  ابغيار 
واملخصصة  لها  املكونة  والعناصر 
والأدفئة  والتهوية  الهواء  لأكييف 
والأبريد  وإزالة الغبار وتصفية الهواء 

والوقاية من الحريق.
وتسويق  وتصدير  اسأيراد   
وتقديم الخدمة والصيانة بعد البي  
لهذه  املكونة  واملعدات  واملنأوجات 

الأجهيزات.
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الأكوين املسأمر أو املنهي  ثانيا:   

امليادين  في  البالغين  لألشخاص 

الواردة أعاله.

باعأماد  الخدمة  تقديم  ثالثا:   

لإلعالميات  الحديثة  الأقنيات 

واالتصا .

بمركز  الخاصة  ابنشطة   ·

االتصا  املوجهة للمغرب أو للخارج.

· البحث عن ابسواق والصفقات 

والتسويق  املعلومات  وتقديم 

االتصا   تقنيات  باسأعما  

املعلوماتي واإلنترنيت.
املأعلقة  ابشغا   جمي   رابعا:  

بالبناء الداخلية والخارجية.

والصيانة  ·   جمي  أشغا  البناء 

املعدة  للبنايات  العام  والأجديد 

والزليج  البناء  للسكن ولغير السكن: 

والكهر1اء  والسباكة  والصباغة 

والهياكل  البناء  أشغا   وجمي  

الحديدية.
الحراري  العز   أشغا   جمي    ·

والصوتي واملقاوم للذبذبات.

جمي  أشغا  الجبص وتركيب   ·

العازلة  الجدران  وإنجاز  البالطات 
والعز   والأبطين  والسقوف 

والوصالت.

العامة.  الكهر1اء  اشغا   جمي    ·

ابنظمة  ووض   وتركيب  إنجاز 

الكهر1ائية والهاتفية وجمي  شبكات 

االتصا .

الصحية  املرافق  تركيب   ·

أنظمة  وتركيب  وإنجاز  والسباكة 

الأدفئة والأكييف.

املطابخ  أجهزة  أشغا   جمي    ·

الصناعية.

خامسا:   دراسة واقأناء واسأغال  

والأقديمات  ابشكا   جمي   تحت 

حصريا  الشركة  لحساب  والأفويت 

والتراخيص  االختراع  براءات  لكافة 

وكذا  الأصني   طرق  أو  والعالمات 

والرخص  واملخازن  الوكاالت  جمي  

اإلمأيازية.

والشركات  الوكاالت  كافة  إنشاء 

الأابعة والفروع والشركات.

العمليات  جمي   وعموما 
وفي  واملالية  والأجارية  الصناعية 
املنقوالت والعقارات املرتبطة بشكل 
مباشر أو غير مباشر بالهدف الرئي�شي 
تسهيل  شأنها  من  والتي  للشركة 

وتيسير تطوير وتنميتها.
ليصبح  الشركة  اسم  تغيير   P

“ VENTEC - فنتيك“
تم اإليداع القانوني بكأابة  ثانيا: 
الأجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
شتنبر   28 بأاريخ  بالدارالبيضاء، 

2222 تحت عدد 747679.
للخالصة والأذكير

الرئيس املدير العام

225I

FLASH ECONOMIE

SMART ECO HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 22222،
CASABLANCA MAROC

SMART ECO HOUSE  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 26 شارع 
إدريس الحريزي الطابق 3 الشقة 
رقم 6  - 22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

438399
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2219 يوليوز   28
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. SMART ECO HOUSE
العقارات   : غرض الشركة بإيجاز 

املدنية.

عنوان املقر االجأماعي : 26 شارع 
إدريس الحريزي الطابق 3 الشقة رقم 

6  - 22222 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيدة خديجة فهر  :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : كروم  فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  فهر   السيدة خديجة 
 14 مج  املنزه  ديار  اقامة  ليساسفة 
  22222  4 طابق   21 شقة   2 عمارة 

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  كروم  فاطمة  السيدة 
تجزئة لوجمو عمارة 53 طابق 1 شقة 
3 عين الشق  الدار البيضاء 22222  

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  فهر   السيدة خديجة 
 14 مج  املنزه  ديار  اقامة  ليساسفة 
  22222  4 طابق   21 شقة   2 عمارة 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يوليوز 2219 تحت رقم 438399.
226I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE TOUMOUR DT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N° 9
 ERRACHIDIA ، 52222،
ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE TOUMOUR DT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر 
تازوغميت واد النعام بودنيب - 

52222 الراشيدية  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
14179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE TOUMOUR DT SARL
مسأغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فالحي .
قصر   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - بودنيب  النعام  واد  تازوغميت 

52222 الراشيدية  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السناح   مصطفى  السيد 
ايلو   والد  عمران  اوالد  عنوانه)ا) 
اوالد ناصر سوق السبت اوالد النمة  

52222 الراشيدية  املغرب.
اللطيف  عبد  حكيمي  السيد 
الزيادية  عزوز  والد  عنوانه)ا)  
الراشيدية    52222 بنسليمان  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السناح   مصطفى  السيد 
ايلو   والد  عمران  اوالد  عنوانه)ا) 
اوالد ناصر سوق السبت اوالد النمة  

52222 الراشيدية  املغرب
اللطيف  عبد  حكيمي  السيد 
الزيادية  عزوز  والد  عنوانه)ا)  
بنسليمان  52222 الراشيدية  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم -.

227I
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Cabinet d’Affaires GT CONSULTING

 SURF UP ; ENSEIGNES
HAPPY BAY ET O SEA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 Cabinet d›Affaires GT

CONSULTING

 Résidence CITY GARDEN - Imm

 A 3 -  ème Etage - 21, rue

 Yougoslavie GUELIZ،  2222،

MARRAKECH MAROC

 SURF UP ; enseignes HAPPY

BAY et O SEA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي املأجر رقم 

2 العقار »الحمراء 12/31» منأج  

أطلس للجولف ، شقة رقم 386 ، 

النخيل الجنوب مراكش - 2222  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

126665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   12

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 SURF  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

 UP ; enseignes HAPPY BAY et O

.SEA

غرض الشركة بإيجاز : 1 / تشغيل 

البحر لألنشطة الرياضية والترفيهية 

والترفيهية

2 / تقديم الطعام 

تعليم ركوب ابمواج واليوجا   /  3

ومعسكر ركوب ابمواج.

عنوان املقر االجأماعي : املأجر رقم 

منأج    «31/12 »الحمراء  العقار   2

 ،  386 شقة رقم   ، أطلس للجولف 

  2222  - مراكش  الجنوب  النخيل 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  2.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

زيالي  هولدينغ  الشركة 

بقيمة  حصة   222   : ش.م.م.ش.و 

122 درهم للحصة .

  : إيليو ش.م.م.  السيدة هولدينغ 

222 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اإلدري�شي  العالم  زكرياء  السيد 

العقار   2 رقم  املأجر  عنوانه)ا) 

أطلس  منأج    «31/12 »الحمراء 

النخيل   ،  386 ، شقة رقم  للجولف 

مراكش    2222 مراكش  الجنوب 

املغرب.

السيدة  إيلزا فالونأين جورلينجر  

فيال إيناس  زوجة دريوش عنوانه)ا) 

إيمسوان  تاسبالست   586 الرقم 

الشاطئ  إيمسوان    2222 الشاطئ 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة  إيلزا فالونأين جورلينجر  

فيال إيناس  زوجة دريوش عنوانه)ا) 

إيمسوان  تاسبالست   586 الرقم 

الشاطئ  إيمسوان    2222 الشاطئ 

املغرب

اإلدري�شي  العالم  زكرياء  السيد 

العقار   2 رقم  املأجر  عنوانه)ا) 

أطلس  منأج    «31/12 »الحمراء 

النخيل   ،  386 ، شقة رقم  للجولف 

مراكش    2222 مراكش  الجنوب 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   25 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 5984 .

228I

Cabinet d’Affaires GT CONSULTING

 CABINET D’AFFAIRES GT
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 Cabinet d›Affaires GT
CONSULTING

 Résidence CITY GARDEN - Imm
 A 3 -  ème Etage - 21, rue

 Yougoslavie GUELIZ،  2222،
MARRAKECH MAROC

 CABINET D’AFFAIRES GT
CONSULTING  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 
سيتي غاردن العمارة رقم أ43 

الطابق 4 الرقم 21 زنقة يوغوزالفيا 
جيليز 2222  مراكش املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.46115
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر   2222 يوليوز   31 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 CABINET الوحيد  الشريك  ذات 
   D’AFFAIRES GT CONSULTING
مبلغ رأسمالها 12.222 درهم وعنوان 
مقرها اإلجأماعي إقامة سيتي غاردن 
الرقم   4 الطابق  أ43  رقم  العمارة 
  2222 جيليز  يوغوزالفيا  زنقة   21
مراكش املغرب نتيجة   : نشاط غير 
سنة  من  الثانية  الدورة  منذ  كاف 

2222
 72 إلى  وصل  الذي  املسيرة  سن 

سنة .
إقامة  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
سيتي غاردن العمارة رقم أ43 الطابق 
زنقة يوغوزالفيا جيليز   21 الرقم   4

2222  مراكش املغرب. 
و عين:

سيسيل  جونفياف  السيد)ة) 
إقامة  و عنوانه)ا)  تريفيو   أوديت   
سيتي غاردن العمارة رقم أ43 الطابق 
4 الرقم 21 زنقة يوغوزالفيا 2222  

مراكش 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 غشت  بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 114988 .

229I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

ENARK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU

SINA

 21 شارع إبن سينا ، 22212، الدار 

البيضاء املغرب

ENARK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي  21 شارع 

إبن سينا - 22212 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

. 65259

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تقرر   2222 يوليوز   29 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 12.222 رأسمالها  مبلغ    ENARK

اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

الدار   22212 -  21 شارع إبن سينا 

قرار   : نتيجة    املغرب  البيضاء 

الشركاء .

و حدد مقر الأصفية ب  21 شارع 

البيضاء  الدار   22212  - سينا  إبن 

املغرب. 

و عين:

و  النعيم  كريم    السيد)ة) 

   N°55 Rue Joseph عنوانه)ا) 

 9 322  Gaillard Vincennes

France كمصفي )ة) للشركة.
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وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  2  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 926  7.

212I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE BERDAA TADN

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N° 9

 ERRACHIDIA ، 52222،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE BERDAA TADN SARL

AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد)في طور 

الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر 

تازكارت جماعة والد نعام بودنيب 

الراشيدية  - 52222 الراشيدية  

املغرب .

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.12177

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 21 شتنبر 2222 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 SOCIETE BERDAA الشريك الوحيد

مبلغ رأسمالها     TADN SARL AU

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

اإلجأماعي قصر تازكارت جماعة والد 

 52222  - الراشيدية   بودنيب  نعام 

الراشيدية  املغرب  نتيجة   : االزمة.

قصر  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

بودنيب  نعام  والد  جماعة  تازكارت 

الراشيدية    52222  - الراشيدية  

املغرب . 

و عين:
و  بردعة   حفيظ   السيد)ة) 
 144 رقم  تيشكا  حي  عنوانه)ا) 
املغرب  ورزازات     5222 ورزازات  

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 
 28 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 268.

211I

FREE COMPTA SARL

BESFASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FREE COMPTA SARL
 AV.CADI AYAD & MAGNOLIAS
 IMMB.ABA SOFIANE 3° ETAGE

 N°17 ، 92222، TANGER
MAROC

BESFASH شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 Angle وعنوان مقرها اإلجأماعي
 avenue cadi ayad et rue

 magnolias immeuble aba
 soufiane 3eme etage N° 17 -

.92222 Tanger MAROC
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.123861

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 أبريل   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 OMAR )ة)  السيد  تفويت 
اجأماعية  حصة   AMERNIS 62
السيد  حصة لفائدة    72 من أصل 
 22 بأاريخ   AHMED AMERNIS )ة) 

أبريل 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   22 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 4817.

212I

 شيشا سعيد محاسب معأمد بالرشيدية

RENTCAR AGHBALOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شيشا سعيد محاسب معأمد 

بالرشيدية

57 زنقة موالي عبد هللا بن علي 

الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

52222، الرشيدية الرشيدية

RENTCAR AGHBALOU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي سيدي 

يحيى فركال العليا تنجداد  - 52622 

تنجداد  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1 125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.RENTCAR AGHBALOU

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق .

عنوان املقر االجأماعي : حي سيدي 

يحيى فركال العليا تنجداد  - 52622 

تنجداد  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : السيد دهمون ابراهيم  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد دهمون ابراهيم  عنوانه)ا) 

نكردوس  اغبالو  الصماد  عبد  ايت 

الرشيدية 52222 الرشيدية  املغرب .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد دهمون ابراهيم عنوانه)ا) 

نكردوس  اغبالو  الصماد  عبد  ايت 

الرشيدية 52222 الرشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

بمركز   312 تحت رقم   2222 غشت 

االستثمار.

213I

NO.1 CAFE

NO.1 CAFE
إعالن مأعدد القرارات

NO.1 CAFE
رقم A 5 اقامة فاتن شارع الدركاوي 

كليز ، 2222 ، مراكش املغرب

NO.1 CAFE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

 A 5 وعنوان مقرها االجأماعي: رقم

اقامة فاتن 4 شارع الدركاوي كليز - 

2222  مراكش املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.91531

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 28 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  املؤس�شي  الغرض  توسي  

الوجبات  الأالي:   النشاط  باضافة 

السريعة)السناك)

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تفويت 322 حصة من طرف السيد 

النوط  باتل  حمود  رجعان  محمد 

العازمي لفائدة السيد الحبيب عريبي 

جمي   م   درهم   32222.22 بقيمة 

املزايا و االلتزامات التي تأعلق بها هذه 

االسهم.
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قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تفويت 322 حصة من طرف السيد 

النوط  باتل  حمود  رجعان  محمد 

العازمي لفائدة السيد سعيد اهننة 

جمي   م   درهم   32222.22 بقيمة 

املزايا و االلتزامات التي تأعلق بها هذه 

االسهم

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

حصة من طرف   162 تفويت  مايلي: 

باتل  حمود  رجعان  محمد  السيد 

النوط العازمي لفائدة السيد لحسن 

الدرقاوي بقيمة 16222.22 درهم م  

جمي  املزايا و االلتزامات التي تأعلق 

بها هذه االسهم

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

املحدودة   املسؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد الى شركة ذات 

املسؤولية املحدودة 

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

السيد  للشركة  جديد  مسير  تعيين 

تبعا  وحيد  كمسير  عريبي   الحبيب 

لقبو  اسأقالة املسير السيد سيدي 

محمد ايت بن حسن .

قرار رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الأوقي   من خال   الشركة سأعمل 

الوحيد ملسيرالشركة السيد الحبيب 

عريبي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشكل القانوني للشركة: شركة ذات 

املسؤولية املحدودة .

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الغرض من الشركة  غرض الشركة: 

في كل من املغرب والخارج هومقهى و 

سناك للوجبات السريعة

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

مايلي: عند الأاسيس الشركاء قدموا 

السيد  كالأالي:  نقدية  مساهمة 

درهم   32222.22 عريبي  الحبيب 

السيد سعيد اهننة 32222.22 درهم.

 16222.22 السيد لحسن الدرقاوي 

درهم. املجموع 82222.22 درهم.

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 
محدودة:  غير  ملدة  الشركة  مسير 

السيد الحبيب عريبي .
بند رقم 9: الذي ينص على مايلي: 
وغير  اعأيادية  جماعية  قرارات 

اعأيادية
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
خال   من  سأعمل  الشركة  مايلي: 
الأوقي  الوحيد ملسيرالشركة السيد 

الحبيب عريبي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 115796.

21 I

FLASH ECONOMIE

 CENTRE KINE FORME
NADO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CENTRE KINE FORME NADO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس 

بالدار  وق   عرفي  لعقد  طبقا 
تم   1 /27/2222 بأاريخ  البيضاء 
تأسيس قوانين شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
التسمية :صونطر كين فورم نادو

ذات  القانونية:شركة  الصفة 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
الهدف: الترويض الطبي

املدة: محددة في 99 سنة 
 122.222 في  :محدد  الرأسما  

درهم
السيدة لحميدي نادية  122222 

درهم
التسيير:ستسير الشركة من طرف 

السيدة لحميدي نادية 
املقر: 299 شارع واد الدورة ابلفة 

الطابق ابو  الدار البيضاء 
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  الأجارية 

7872 7 بأاريخ 32/29/2222
باملحكمة  الأجاري  السجل  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  الأجارية 

223 7  بأاريخ 32/29/2222

215I

somacompta sarl

أوميكا ه س
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

somacompta sarl
 RUE FES TAZA ، 35222، 78

TAZA MAROC
أوميكا ه س شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

الساهلة جماعة بوشفاعة وادي 
أمليل - 35252 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
5527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   28
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
أوميكا   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

ه س.
أشغا    -  : غرض الشركة بإيجاز 

مخألفة أو البناء
- تجارة مخألفة

- أشغا  الغرس.
دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 
وادي  بوشفاعة  جماعة  الساهلة 

أمليل - 35252 تازة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيد الخلوفي يوسف 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الخلوفي يوسف عنوانه)ا) 

تازة   35252 دوار الساهلة بوشفاعة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الخلوفي يوسف عنوانه)ا) 

تازة   35252 دوار الساهلة بوشفاعة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 بأاريخ  بأازة   االبأدائية 

2222 تحت رقم 22 .

216I

فيكوج دو سوس ش م م للشريك الوحيد

موكا هاوس ش م م - 

MOGAHOUSE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيكوج دو سوس ش م م للشريك 

الوحيد

45، شارع العقبة، ، 222  ، 

الصويرة املغرب

موكا هاوس ش م م - 

MOGAHOUSE SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي محل رقم 

69 سوق أكرض،  اقليم الصويرة، 

تمنار أكرض 222   الصويرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

5383

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   25

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

موكا   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 MOGAHOUSE  - م  م  ش  هاوس 

. SARL

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

عنوان املقر االجأماعي : محل رقم 

اقليم الصويرة،  سوق أكرض،    69

الصويرة     222 أكرض  تمنار 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   522   : السيد عمر امرير 

بقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   522   : بال  السيد محمد 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 382 السيد عمر أمرير عنوانه)ا) 

الصويرة     222 تافوكت  تجزئة 

املغرب.

السيد محمد بال عنوانه)ا) 812، 

الصويرة     222 البحيرة  تجزئة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 382 السيد عمر أمرير عنوانه)ا) 

الصويرة     222 تافوكت  تجزئة 

املغرب

السيد محمد بال عنوانه)ا) 812، 

الصويرة     222 البحيرة  تجزئة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  بالصويرة   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 221.

217I

COMPTAMED

TREE FINN IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAMED

 BAB ANASSI 2 GH 2    EME

 ETAGE AHAL ALGHLAM CASA

 ، 222222، CASABLANCA

MAROC

TREE FINN IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 67 زنقة 

عزيز بال  الطابق 2 رقم 3 معاريف 

الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 6 2 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   25

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 TREE  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.FINN IMMOBILIER

الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
زنقة   67  : عنوان املقر االجأماعي 
معاريف   3 رقم   2 عزيز بال  الطابق 

الدار البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : بشار  السيدة فاطمة  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بشار  فاطمة   السيدة 

ايطاليا 22222 تورينو ايطاليا.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بشار  فاطمة   السيدة 

ايطاليا 22222 تورينو ايطاليا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يوليوز 2222 تحت رقم 738213.

218I

akassri omar

نيرمانيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

akassri omar

 avenue echbilia zenkat 3 derb

 1 n 1 tetouan ، 93222، tetouan

maroc

نيرمانيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي طريق 
الحافر حومة باب السوق شفشاون 

- 92222 شفشاون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1453

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2219 دجنبر   27

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

نيرمانيس.

غرض الشركة بإيجاز : *االشغا  

العامة للبناء.

*تجارة معدات البناء.

*منعش عقاري.

طريق   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الحافر حومة باب السوق شفشاون 

- 92222 شفشاون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 252   : الدين  نور  السيد دكون 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 252   : اسماء  مموحي  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد دكون نور الدين عنوانه)ا) 
 35 رقم  السوق  حي  جام   زنقة 
شفشاون 92222 شفشاون املغرب.

عنوانه)ا)  السيدة مموحي اسماء 
الحي  الحميد  عبد  سيدي  شارع 
االداري شفشاون 92222 شفشاون 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد دكون نور الدين عنوانه)ا) 
  35 رقم  السوق  حي  جام   زنقة 

92222 شفشاون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بشفشاون  بأاريخ 22 يناير 

2222 تحت رقم 6.

219I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

TICALZOLAIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini   etage  fes vn ، 32222
فاس املغرب

TICALZOLAIO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 76  

تجزئة ابندلس حي املصلى باب فأوح 
فاس - 32222 فاس املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
63977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   12
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TICALZOLAIO
صان    : بإيجاز  الشركة  غرض 

ابحذية
اسأيراد وتصدير.

  76 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 
تجزئة ابندلس حي املصلى باب فأوح 

فاس - 32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد الشهبوني يوسف :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 السيد الشهبوني يوسف : 1222 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
يوسف  الشهبوني  السيد 
عنوانه)ا) رقم 76 تجزئة ابندلس حي 
املصلى باب فأوح فاس 32222 فاس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
يوسف  الشهبوني  السيد 
ابندلس  تجزئة    76 رقم  عنوانه)ا) 
 32222 حي املصلى باب فأوح فاس 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 2371.

222I

CAF MAROC

املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°22 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 92222،

TANGER MAROC

املغرب شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة واد 

زيز رقم 22 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 12 - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

128 25

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : املغرب.

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائ .

زنقة واد   : عنوان املقر االجأماعي 

الطابق  كاسطيا  اقامة   22 رقم  زيز 

طنجة   92222  -  12 رقم  الثاني 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : العاود  عاد   السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العاود  عاد   السيد 

 149 عمارة   12 مجموعة   2 العرفان 
ط 2 رقم 154 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  العاود  عاد   السيد 

 149 عمارة   12 مجموعة   2 العرفان 
ط 2 رقم 154 92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   22 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 21  23.

221I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

YAZACCE TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة العر1ية السعودية – رقم 

العمارة -22 الطابق ابو  رقم 5 ، 

32222، فاس مغرب

YAZACCE TRADE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي كراج 
رقم 1 76 تجزئة فضيلة طريق 

عين الشقف فاس - 32222 فاس  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6 127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   19

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.YAZACCE TRADE

تاجر   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
السل   لجمي   بالجملة  مسأورد 
والبضائ  املأعلقة بالقطاع الأجاري 

والصناعي والزراعي. 
- اسأيراد املنأجات الغذائية..

كراج   : االجأماعي  املقر  عنوان 
تجزئة فضيلة طريق عين   76  1 رقم 
الشقف فاس - 32222 فاس  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
  : يزامي   ادري�شي  مروان  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
يزامي   ادري�شي  مروان  السيد 
شارع  قاديس  زنقة   9 عنوانه)ا) 
 32222 حسان طريق ايموزار فاس  

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
يزامي   ادري�شي  مروان  السيد 
شارع  قاديس  زنقة   9 عنوانه)ا) 
 32222 حسان طريق ايموزار فاس  

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكأو1ر   25 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 2521.

222I

CAF MANAGEMENT

FBR CABLES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CAF MANAGEMENT
الزنقة 37 الرقم 17 حي الهناء ، 
22212، الدار البيضاء املغرب

FBR CABLES شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي املنطقة 
الصناعية CFCIM أوالد صالح الرقم 

31-32 - 22222 الدار البيضاء 
املغرب.
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تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.112219
بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 غشت   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
يوسف جنات  )ة)  تفويت السيد 
حصة اجأماعية من أصل   13.522
)ة)  السيد  لفائدة   حصة     .122
 27 بأاريخ   EM DIGITAL شركة 

غشت 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 16 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 6212 7.

223I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

أوتريكوم أجان�شي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALALI AUDIT ET CONSEIL
 PLACE MOHAMMED V
 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE A N°  2EME ETAGE
 ، 28822، MOHAMMEDIA

MAROC
أوتريكوم أجان�شي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 
لحلو عمارة 11 الرقم 3 بني يخلف  - 

28815 املحمدية  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
26155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   12
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

أوتريكوم أجان�شي.
جمي    -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
أنشطة الطباعة والتشكيل والأجليد 
والطباعة على  والأصفيح  والأجمي  
جمي  الوسائط ؛ اإلعالن والأصميم 
وكذلك   ، واالتصاالت  الجرافيكي 
والعمليات  العامة  العالقات  جمي  

الترويجية.
إقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
لحلو عمارة 11 الرقم 3 بني يخلف  - 

28815 املحمدية  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222   : مبشور  مروان  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مبشور  مروان  السيد 
بني   3 الرقم   11 عمارة  لحلو  إقامة 

يخلف  28815 املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مبشور  مروان  السيد 
بني   3 الرقم   11 عمارة  لحلو  إقامة 

يخلف  28815 املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  باملحمدية   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 1158.
22 I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

هيريتاج برينت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALALI AUDIT ET CONSEIL
 PLACE MOHAMMED V
 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE A N°  2EME ETAGE
 ، 28822، MOHAMMEDIA

MAROC
هيريأاج برينت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 7، تجزئة 

املسيرة الطابق ابر�شي - 28822 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

26157

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   12

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : هيريأاج 

برينت.

جمي    -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

أنشطة الطباعة والتشكيل والأجليد 

والطباعة على  والأصفيح  والأجمي  

جمي  الوسائط ؛ اإلعالن والأصميم 

وكذلك   ، واالتصاالت  الجرافيكي 

والعمليات  العامة  العالقات  جمي  

الترويجية

عنوان املقر االجأماعي : 7، تجزئة 

 28822  - ابر�شي  الطابق  املسيرة 

املحمدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

الرحمان  عبد  يونس  السيد 

 122 بقيمة  حصة   522   : قشاش 

درهم للحصة .

 522   : محفوظ  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحمان  عبد  يونس  السيد 
زنقة سوس الرقم  قشاش عنوانه)ا) 

414 28822 املحمدية املغرب.

السيد ياسين محفوظ عنوانه)ا) 
 28822 زنقة بغداد عمارة محفوظ 

املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

الرحمان  عبد  يونس  السيد 
زنقة سوس الرقم  قشاش عنوانه)ا) 

414 28822 املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  باملحمدية   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 1159.

225I

ZMH CONSULTANTS

TLEMS.COM
إعالن مأعدد القرارات

ZMH CONSULTANTS
 hay riad ، 22112، RABAT

MAROC
TLEMS.COM »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: 22 زنقة 

إفران سيا  - - الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.222911
بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 27 غشت 2222
تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  واحدة  حصة  تفويت  تأكيد 
الشركة  MK INVEST لفائدة السيد 
وقبوله كشريك  رشيد الألمساني 

وحيد
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
اسأقالة السيد كريم زاز من مهامه 

كمدبر مشارك الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

مساهمات الشركاء
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

رسما  الشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 747961.

226I



عدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222)الجريدة الرسمية   13782

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE REWAK ALIBDAA

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N° 9

 ERRACHIDIA ، 52222،

ERRACHIDIA MAROC

societe rewak alibdaa sarl  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 

قصر سيدي ابو عبد هللا مدغرة 

الراشيدية  - 52222 الرشيدية 

املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.12213

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تقرر حل   2222 يناير   22 املؤرخ في 

societe rewak alibdaa sarl  شركة 

مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 

ابو  سيدي  قصر  اإلجأماعي  مقرها 

عبد هللا مدغرة الراشيدية  - 52222 

الرشيدية املغرب نتيجة الالزمة .

و عين:

السيد)ة) خالد  غنامي  و عنوانه)ا) 

الواد  152مكرر  رقم  مدغرة  زنقة 

االحمر الراشيدية  52222 الرشيدية 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

قصر  وفي   2222 يناير   22 بأاريخ 

سيدي ابو عبد هللا مدغرة الراشيدية  

- 52222 الرشيدية املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 269.

227I

ائأمانية بيان حنان

DREAM ZAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ائأمانية بيان حنان

عرصة ملعاش طريق املسأودع 

البلدي رقم 147 مراكش ، 2222 ، 

مراكش مراكش

DREAM ZAS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب رقم  

2 شقة رقم 26 طارق ابن عائشة 

اقامة اسيل عمارة 18 مراكش - 

2222   مراكش  املغرب .

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.122235

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 27 غشت 2222 تقرر حل 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ    DREAM ZAS

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

اإلجأماعي مكأب رقم  2 شقة رقم 26 

طارق ابن عائشة اقامة اسيل عمارة 

18 مراكش - 2222   مراكش  املغرب  

نتيجة   : عدم تفاهم بين الشركاء.

مكأب  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
رقم  2 شقة رقم 26 طارق ابن عائشة 

 - مراكش   18 عمارة  اسيل  اقامة 

2222  مراكش املغرب. 

و عين:

و  تلهايمو  عبلة   السيد)ة) 

 18 رقم  عمارة  الوالء  حي  عنوانه)ا) 

مومن  سيدي   2 فصيلة   4 شطر 

املغرب   مراكش    2222 البيضاء 

كمصفي )ة) للشركة.

السيد)ة) سناء  حييو و عنوانه)ا) 

املغرب   مراكش    2222 سويسرا 

كمصفي )ة) للشركة.

و  الرطيمي  سناء   السيد)ة) 

 116 رقم  صحراوة  درب  عنوانه)ا) 

مراكش     2222 مراكش  سيب  

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 

بأاريخ 21 أكأو1ر  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 115925.

228I

ACDEN

 كامزي كاندي الند

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ACDEN

 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،

22382، CASABLANCA MAROC

 كامزي كاندي الند شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي :  شارع 

سوكأاني ، الطابق 3 الرقم 22 

غوتيي  - 2222 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.262213

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في 12 شتنبر 2222 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

كامزي كاندي الند   الشريك الوحيد  

مبلغ رأسمالها 12.222 درهم وعنوان 

:  شارع سوكأاني ،  مقرها اإلجأماعي 

 2222  - غوتيي    22 الرقم   3 الطابق 

 : نتيجة    املغرب  البيضاء  الدار 

توقف نشاط الشركة.

شارع  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

سوكأاني ، الطابق 3 الرقم 22 غوتيي 

- 2222  الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  البلغمي   شفيقة    السيد)ة) 

 ،  8 الرقم  صوفيا  إقامة  عنوانه)ا) 

الدار البيضاء    2222 طريق أزمور  

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 

 21 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748118.

229I

comptafine

ARQ & LAND DESIGN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

comptafine

 rue fnedeq ، 22232، 1

casablanca maroc

ARQ & LAND DESIGN شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي بلوك 129 

، رقم 11 شرف اكادير - 82222 

اكادير املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.29331

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 16 يوليوز 2222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

شرف اكادير   11 رقم   ،  129 »بلوك 

- 82222 اكادير املغرب» إلى »الطابق 

أحمد  شارع   ، مكرر   1 رقم  ابو  

  ، مدينة الداخلة   ، املنصور الذهبي 

اكادير  - 82222  اكادير  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 بأاريخ  باكادير   الأجارية 

2222 تحت رقم 96328.

232I
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COMPTE A JOUR

RIF MEDICAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

COMPTE A JOUR

 BP N° 5173  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62222، NADOR

MAROC

RIF MEDICAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 2 -44 

زنقة  بوجدور زايو - 62222 الناظور 

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.125 3

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

18 شتنبر 2222 تقرر حل  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  RIF MEDICAL الوحيد  الشريك 

درهم   122.222 رأسمالها  مبلغ 

اإلجأماعي   -2   مقرها  وعنوان 

زنقة  بوجدور زايو - 62222 الناظور 

املغرب نتيجة   : عدم تحقيق الهدف 

املنشود.

الأصفية ب   -2   و حدد مقر 

زنقة  بوجدور زايو - 62222 الناظور 

املغرب. 

و عين:

و  بوهدوز  رشيد   السيد)ة)  

 62222 الحي الجديد زايو  عنوانه)ا) 

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 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ 22 شتنبر 

2222 تحت رقم 3172.

231I

COMPTE A JOUR

RIF MEDICAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل الأصفية

COMPTE A JOUR

 BP N° 5173  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62222، NADOR

MAROC

RIF MEDICAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 2 -44 

زنقة بوجدور زايو - 62222 الناظور 

املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.125 3

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

18 شتنبر 2222 تقرر حل  املؤرخ في 

RIF MEDICAL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 

زنقة  اإلجأماعي   -2   مقرها 

الناظور   62222  - زايو  بوجدور 

الهدف  لعدم تحقيق  نتيجة  املغرب 

املنشود.

و عين:

و  بوهدوز  رشيد   السيد)ة) 

 62222 الحي الجديد زايو  عنوانه)ا) 

الناظور املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

وفي   -2    2222 شتنبر   18 بأاريخ 

الناظور  زنقة بوجدور زايو - 62222 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ  2 شتنبر 

2222 تحت رقم 3187.

232I

SOCIETE FICOMAN

 SOCIETE ROSOMEK

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE FICOMAN

 RUE SAFI REIDANCE AIDA

 APPT 7 2 ET E ETAGE( VN(

 meknes، 52222، Meknes

MAROC

 SOCIETE ROSOMEK SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 165 

تجزئة النصر طريق اكوراي مكناس 

- 52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

52769

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 مارس   22

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE ROSOMEK SARL AU

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجأماعي : رقم 165 

تجزئة النصر طريق اكوراي مكناس - 

52222 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيد الرو1ات سفيان 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الرو1ات سفيان عنوانه)ا) 

شارع   3 رقم  الفكيكية  تجزئة 

 52222 مكناس  ج  م  السعديين 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الرو1ات سفيان عنوانه)ا) 

شارع   3 رقم  الفكيكية  تجزئة 

 52222 مكناس  ج  م  السعديين 

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   25 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

2222 تحت رقم 2932.

233I

KEY LOGISTIC MOROCCAN COMAPNY

 KEY LOGISTIC MOROCCAN

COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 KEY LOGISTIC MOROCCAN

COMAPNY

 RESIDENCE AL  FAJR

 IMMEUBLE 25 N° 6 TR G SIDI

 BERNOUSSI CASABLANCA،

22222، CASABLANCA MAROC

 KEY LOGISTIC MOROCCAN

COMPANY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي الفجر 

عمارة 25 الطابق 2 رقم 6، سيدي 

البرنو�شي - 22622 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري :  

   73125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   13

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 KEY LOGISTIC MOROCCAN

.COMPANY
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائ  والأوزي  وتأجير الشاحنات 

والخدمات اللوجستية..
عنوان املقر االجأماعي : حي الفجر 
سيدي   ،6 رقم   2 الطابق   25 عمارة 
البيضاء  الدار   22622  - البرنو�شي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد  بوشعيب  محفوظي :  552 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد بو1كر اشكيح :  52  حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
محفوظي  بوشعيب   السيد  
عنوانه)ا) حي الفرح زنقة 56 رقم 25 

22222 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  اشكيح  بو1كر  السيد 
الوفاق 1 زنقة 7 رقم 7 االلفة 22222 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
محفوظي  بوشعيب   السيد  
عنوانه)ا) حي الفرح زنقة 56 رقم 25 

22222 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم -.
23 I

مكأب معيشة للحسابات و ابستشارات الجبائية

TRANS LAK HAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكأب معيشة للحسابات و 
ابستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليمان ، 222 1، سيدي سليمان 

املغرب

TRANS LAK HAM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي توطين: 

مكأب رقم 3 إقامة الياسمين 25 

بولفار يعقوب املنصور  - 222 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

56223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.LAK HAM

نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

العما .

توطين:   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 25 الياسمين  إقامة   3 رقم  مكأب 

 1 222  - املنصور   يعقوب  بولفار 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : لقريعة  حميد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لقريعة  حميد  السيد 

 1 222 القصيبية  املرادسة  دوار 

سيدي سليمان املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  لقريعة  حميد  السيد 

 1 222 القصيبية  املرادسة  دوار 

سيدي سليمان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بأاريخ  االبأدائية بالقنيطرة  
رقم -.

235I

مكأب معيشة للحسابات و ابستشارات الجبائية

TURBO AMENAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكأب معيشة للحسابات و 

ابستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليمان ، 222 1، سيدي سليمان 

املغرب

TURBO AMENAGEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي توطين: 

مكأب رقم 3 إقامة الياسمين 25 

بولفار يعقوب املنصور  - 222 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

56225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TURBO AMENAGEMENT

أشغا    -  : غرض الشركة بإيجاز 

مأنوعة والبناء.

توطين:   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 25 الياسمين  إقامة   3 رقم  مكأب 

 1 222  - املنصور   يعقوب  بولفار 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد سيف االسالم مغار :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : بنجياللي  السعيد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

مغار  االسالم  سيف  السيد 

ب  قطاع  النخاخصة  حي  عنوانه)ا) 
رقم 1 222 1 القنيطرة املغرب.

السيد السعيد بنجياللي عنوانه)ا) 
 1 222  768 رقم   1 الوفاء  تجزئة 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

مغار  االسالم  سيف  السيد 

ب  قطاع  النخاخصة  حي  عنوانه)ا) 
رقم 1 222 1 القنيطرة املغرب

السيد السعيد بنجياللي عنوانه)ا) 
 1 222  768 رقم   1 الوفاء  تجزئة 

القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بأاريخ  االبأدائية بالقنيطرة  
رقم -.

236I

 APPAREILLAGE  ET CABLERIE ELECTRIQUE

DU MAROC

 APPAREILLAGE  ET

 CABLERIE ELECTRIQUE DU

MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 APPAREILLAGE  ET CABLERIE

ELECTRIQUE DU MAROC

12 زنقة بيروني بيلفيدير ، 22222، 

الدار البيضاء املغرب

 APPAREILLAGE  ET CABLERIE

ELECTRIQUE DU MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

)في طور الأصفية)
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وعنوان مقرها اإلجأماعي 12 زنقة 

بيروني بيلفيدير - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.222877

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

31 غشت 2222 تقرر حل  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 APPAREILLAGE  ET CABLERIE

مبلغ    ELECTRIQUE DU MAROC

وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 

بيروني  زنقة   12 اإلجأماعي  مقرها 

البيضاء  الدار   22222  - بيلفيدير 

نشاط  غياب   : نتيجة    املغرب 

تجاري.

زنقة  و حدد مقر الأصفية ب 12 

بيروني بيلفيدير املغرب 22222 الدار 

البيضاء املغرب. 

و عين:

معأوق و  عبد الرزاق   السيد)ة) 

زنقة بيروني بيلفيدير   12 عنوانه)ا) 

املغرب  الدارالبيضاء   22222

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  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 747976.

237I

wafa conseil

AYAD PARK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

wafa conseil

 n°695 avenue hamane fetouaki

 s.y.b.a Marrakech ،  2222،

marrakech maroc

 AYAD PARK

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 531 

عين سليم النخيل مراكش. - 2222  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1258 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   15

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 AYAD  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

. PARK

- مواقف   : غرض الشركة بإيجاز 

للسيارات والحراسة

- تشغيل وامأياز خدمات املواقف

- إنشاء وإدارة الأخزين

- تقديم وإدارة الخدمات.
عنوان املقر االجأماعي : رقم 531 

عين سليم النخيل مراكش. - 2222  

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   522   : السيد عياد بنعال 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد  لسيم عبد الخالق :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الخالق  عبد  لسيم  السيد  
عنوانه)ا) رقم 388 حي الرجاء في هللا 

  2222 الشمالي  النخيل  عين إطي  

مراكش املغرب.
رقم  السيد عياد بنعال عنوانه)ا) 

إطي   عين  هللا  في  الرجاء  حي   115

2222  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الخالق  عبد  لسيم  السيد  
عنوانه)ا) رقم 388 حي الرجاء في هللا 

  2222 الشمالي  النخيل  عين إطي  

مراكش املغرب
رقم  السيد عياد بنعال عنوانه)ا) 

إطي   عين  هللا  في  الرجاء  حي   115

2222  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

28 غشت  بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 115229.

238I

نجالء البكاري

ARCHIGONE INGENIERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

نجالء البكاري

ص.ب 585 امزورن الحسيمة ، 

32252، امزورن املغرب

 ARCHIGONE INGENIERIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي الحي ابو   

- 32252 بني بوعياش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3139

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ARCHIGONE INGENIERIE

مكأب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات والأصميم

أعما  البناء املخألفة

شراء و1ي  مواد البناء.

الحي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

ابو   - 32252 بني بوعياش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيد رياض بنعبدهللا 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رياض بنعبدهللا عنوانه)ا) 

بوعياش  بني   32252 ابو    الحي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رياض بنعبدهللا عنوانه)ا) 

بوعياش  بني   32252 ابو    الحي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  بالحسيمة   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 523.

239I

CABINET AYZER

بوحديدي طرافو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET AYZER

 COPLEX MOHAMADI RES

 WAFA ETAGE 3 N 153 TANGER

، 92222، TANGER MAROC

بوحديدي طرافو شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 34 مجم  

اهال أ 1 الطابق 4 رقم 972 طنجة - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

126293



عدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222)الجريدة الرسمية   13786

 22 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 مارس 
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

بوحديدي طرافو.
اعما    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
عنوان املقر االجأماعي : 34 مجم  
4 رقم 972 طنجة -  1 الطابق  اهال أ 

92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 522   : جواد  البحديدي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد البحديدي جواد عنوانه)ا) 
طنجة   9 رقم   1 زنقة  بوحوت  حي 

92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد البحديدي جواد عنوانه)ا) 
طنجة   9 رقم   1 زنقة  بوحوت  حي 

92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   22 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم -.
2 2I

fiduciaire didi

TPM ORIENTAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire didi
 BD IMAM EL GHAZALI 18

 IMMEUBLE ELHAMOUTI 2eme
 ETAGE N 23 18 BD IMAM

 EL GHAZALI IMMEUBLE

 ELHAMOUTI 2eme ETAGE N

23، 62222، oujda maroc

TPM ORIENTAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 15 شارع 

جما  الدين أفغاني الطابق ابو  3 

- 62222 وجدة اململكة املغر1ية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

35671

 28 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 TPM  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.ORIENTAL

-أعما    : بإيجاز  الشركة  غرض 

مأنوعة أو إنشاءات.

-اسأيراد وتصدير.

15 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

جما  الدين أفغاني الطابق ابو  3 - 

62222 وجدة اململكة املغر1ية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

الحكيم  عبد  حمريش  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الحكيم  عبد  حمريش  السيد 

 C DE CANILLAS N 75 عنوانه)ا) 

 PL PTIZ CHAMARTIN MADRID

وجدة   ESPAGNE ER, 62222

اململكة املغر1ية.

والعائلية  الشخصية  ابسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

الحكيم  عبد  حمريش  السيد 
 C DE CANILLAS N 75 عنوانه)ا) 
 PL PTIZ CHAMARTIN MADRID
وجدة   ESPAGNE ER, 62222

اململكة املغر1ية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

2222 تحت رقم -.

2 1I

عمر بلغريب

MANYAK TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

عمر بلغريب
75 شارع الحسيمة مكاتب االطلس 

الطابق الثالث املكأب 21 ، 32222، 
فاس املغرب

MANYAK TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 44 
شارع محمد سالوي فاس - 32222 

فاس املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.62135

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تقرر حل  11 مارس 2222  املؤرخ في 
ذات  شركة   MANYAK TRAVAUX
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
محمد  شارع   44 رقم  اإلجأماعي 
فاس املغرب   32222  - سالوي فاس 

نتيجة لعدم بلوغ الهدف االجأماعي.
و عين:

و  منيار   السيد)ة) عبد الرحيم   
عنوانه)ا) برقم 456 جنان بنسليمان 
سيدي بوجيدة  32222 فاس املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
 44 وفي رقم   2222 مارس   11 بأاريخ 
 32222  - شارع محمد سالوي فاس 

فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   25 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 2/2222 23.

2 2I

عمر بلغريب

GUICHAR TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة 

عمر بلغريب

75 شارع الحسيمة مكاتب االطلس 

الطابق الثالث املكأب 21 ، 32222، 

فاس املغرب

GUICHAR TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي رقم 28 

بلوك 3 النسيم املسيرة - 32222 

فاس املغرب.

توسي  نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.62371

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 شتنبر   15 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الأالية  ابنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

بي  و شراء مواد تجارية من جمي  

.(NEGOCE(  ابنـواع

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أكأو1ر   21 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 9/2222  2.

2 3I

SYNERG

»MARKETLAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسي  نشاط الشركة 

SYNERG

 N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME

 ETAGE ، 22262، CASABLANCA

MAROCA

MARKETLAB» شركة ذات 

مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها االجأماعي 

الدارالبيضاء – 45 ، شارع غاندي، 

اقامة ياسمين، العمارة ج، املعاريف 

الدار البيضاء113-، محج مرس 

السلطان، الطابق 1، الشقة 1 

22222 الدار البيضاء املغرب.

توسي  نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.395269

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تمت   2222 مارس   11 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الأالية  ابنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

التراب  على  والأجارة  الخدمة 

الوطني وللأصدير ..

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 11 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يونيو 2222 تحت رقم 735646 .

2  I

GHIZLANE DOUBLANE

IMACOBI MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 

السادس ، 222 2، الجديدة املغرب

IMACOBI MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 RUE 67 وعنوان مقرها اإلجأماعي

 AZIZ BELLAL 2EME ETAGE,

 N°3 MAARIF - CASABLANCA -

27222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 73925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.IMACOBI MAROC
 VENTE  : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ET INSTALLATION DE TYPES DE

.MACHINES
 RUE 67  : عنوان املقر االجأماعي 
 AZIZ BELLAL 2EME ETAGE,
 N°3 MAARIF - CASABLANCA -

27222 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 SAELICES PEREZ JOSE السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   :  1.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 SAELICES PEREZ JOSE السيد 
 C.FELIPE II 2  P21 3 عنوانه)ا) 
 PARLA MADRID ESPAGNE 2722

مدريد اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 SAELICES PEREZ JOSE السيد 
 C.FELIPE II 2  P21 3 عنوانه)ا) 
 PARLA MADRID ESPAGNE 2722

مدريد اسبانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 3 219.
2 5I

عمر بلغريب

CENTRE SCIENCE ECO-
GEST PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل الأصفية

عمر بلغريب
75 شارع الحسيمة مكاتب االطلس 

الطابق الثالث املكأب 21 ، 32222، 
فاس املغرب

 CENTRE SCIENCE ECO-GEST
PRIVE  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي : الطابق 
3 مكأب رقم 2 عمارة رقم 19 زنقة 
محمد الزرقطوني املدينة الجديدة - 

32222 فاس املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.54561

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
18 فبراير 2222 تقرر حل  املؤرخ في 
 CENTRE SCIENCE ECO-GEST
املسؤولية  ذات  شركة    PRIVE
 62.222 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
عمارة رقم   2 مكأب رقم   3 الطابق 
املدينة  الزرقطوني  محمد  زنقة   19
الجديدة - 32222 فاس املغرب نتيجة 

لعدم تحقيق الهدف االجأماعي.
و عين:

و  باعن   الزهرة    السيد)ة) 
زنقة جبل زرهون   19 عنوانه)ا) رقم 
املغرب  فاس   32222 د  النرجس 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
وفي الطابق   2222 فبراير   18 بأاريخ 
زنقة   19 عمارة رقم   2 مكأب رقم   3
 - محمد الزرقطوني املدينة الجديدة 

32222 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر  بأاريخ  2  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 1/2222 23.
2 6I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

MOURAD OPTIC DE SALE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسي  نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
 HAY AL AMAL AV «D«  IMM

 227 APPT 1 SALE ، 11162، SALE
MAROC

 MOURAD OPTIC DE SALE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجأماعي الدار 

الحمراء زنقة غرسيف 77 شارع 

محمد الخامس - 11222 سال 

املغرب.

توسي  نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.29181

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تمت   2222 يونيو   22 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الأالية  ابنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

اسأيراد وتوزي  ابجهزة الطبية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتنبر   28 بأاريخ  بسال   االبأدائية 

2222 تحت رقم 35288.

2 7I

FUTURE CONSEIL

TAGRA FER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

FUTURE CONSEIL

52 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

ابو  ، 26122، برشيد املغرب

TAGRA FER   شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجأماعي 12 زنقة 

الحرية الطابق الثالت الشقة 5  - 

22122 الدارالبيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

 67227

 بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تم تغيير   2222 شتنبر   27 املؤرخ في 

 «  TAGRA FER« تسمية الشركة من

. «ENB INVEST« إلى

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 7972 7.

2 8I
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GHIZLANE DOUBLANE

GODAT MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 

السادس ، 222 2، الجديدة املغرب

GODAT MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 LOT AL وعنوان مقرها اإلجأماعي

 MOUTANABI APRT 26 - 2 222

الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GODAT MAROC

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ETUDES REALISATIONS

.INDUSTRIELLES

 LOT AL  : عنوان املقر االجأماعي 

 MOUTANABI APRT 26 - 2 222

الجديدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  522.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 5.222   : السيد محسن مكروم 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محسن مكروم عنوانه)ا) 

 2 222  26 الشقة  املأنبي  تجزئة 

الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محسن مكروم عنوانه)ا) 

 2 222 الشقة  املأنبي  تجزئة 

الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  بالجديدة   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 27 25.

2 9I

الحسين فاضيل

BIZZCOIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الحسين فاضيل

مكأب رقم 15، املجم  املنهي ،تجزئة 

2 شارع عال  الفا�شي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 2222 ، مراكش 

املغرب

BIZZCOIN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب 
رقم 15, املجم  املنهي تجزئة رقم 2 

شارع عال  الفا�شي, إقامة حرف ب, 

مراكش - 2222  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

126819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BIZZCOIN

املقاو    : بإيجاز  الشركة  غرض 
في إدارة عمليات الخدمات الأجارية 
أو الصناعية أو الزراعية املدنية أو 

العسكرية
تجارة دولية

مفاوضة
اسأيراد-تصدير.

مكأب   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 2 املجم  املنهي تجزئة رقم   ,15 رقم 
إقامة حرف ب,  شارع عال  الفا�شي, 

مراكش - 2222  مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
الرحيم  عبد  الفأح  أبو  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحيم  عبد  الفأح  أبو  السيد 
 328 رقم  س   3 املسيرة  عنوانه)ا) 

مراكش 2222  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الرحيم  عبد  الفأح  أبو  السيد 
 328 رقم  س   3 املسيرة  عنوانه)ا) 

مراكش 2222  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   32 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 6162.
252I

SAFOMAR DU NORD

BOULAMO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAFOMAR DU NORD
 TANGER- BOITE POSTAL
 TANGER DRISSIA N° 529
 ، 92227، TANGER/NORD

MAROC
BOULAMO TRANS  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

طنجة رقم 14 اقامة املحيط الطابق 

الثاني  - 932222 العراءش  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

5499

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   19

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. BOULAMO TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العما  لحساب الغير .
زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

طنجة رقم 14 اقامة املحيط الطابق 

الثاني  - 932222 العراءش  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السالم  عبد  بولعايش  السيد 

درهم   1.222 بقيمة  حصة   122   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السالم  عبد  بولعايش  السيد 

ملوسه   بوليش  اعزيب  عنوانه)ا) 

92222 طنجة  املغرب .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السالم  عبد  بولعايش  السيد 

ملوسه   بوليش  اعزيب  عنوانه)ا) 

92222 طنجة  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالعرائش  بأاريخ 28 شتنبر 

2222 تحت رقم 2222/ 89.

251I
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RAHMI EQUIPEMENT

RAHMI EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAHMI EQUIPEMENT

13 زنقة احمد املجاطي اقامة االلب 

طابق 1 رقم 8 املعاريف البيضاء ، 

22332، الدار البيضاء املغرب

RAHMI EQUIPEMENT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 13 زنقة 

احمد املجاطي اقامة االلب طابق 1 

رقم 8 املعاريف البيضاء - 22332 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 7 237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.RAHMI EQUIPEMENT
مقاو    : بإيجاز  الشركة  غرض 

إصالح وتركيب االالت الصناعية.

زنقة   13  : عنوان املقر االجأماعي 

 1 احمد املجاطي اقامة االلب طابق 

 22332  - البيضاء  املعاريف   8 رقم 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيد املصطفى رحمي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املصطفى رحمي عنوانه)ا) 
 114 رقم   12 مدخل  ب   27 انا�شي 

 226 2 البيضاء  البرنو�شي  سيدي 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املصطفى رحمي عنوانه)ا) 
 114 رقم   12 مدخل  ب   27 انا�شي 

 226 2 البيضاء  البرنو�شي  سيدي 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 747879.

252I

معادن ستروكأور

معادن ستروكتور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

معادن ستروكأور
رقم  2 الطابق االو   مكأب رقم 1 

ثكنة الغو  جليزمراكش ، 2222 ، 

مراكش املغرب

معادن ستروكأور شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم  2 

الطابق االو   مكأب رقم 1 ثكنة 

الغو  جليزمراكش - 2222  مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

126775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

: معادن  اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

ستروكأور.

تصني    -  : غرض الشركة بإيجاز 
املعدات الكهر1ائية

- تصني  وتسويق ابثاث الحضري
- اإلسأيراد والأصدير.

رقم  2   : عنوان املقر االجأماعي 
ثكنة   1 رقم  مكأب  االو    الطابق 
الغو  جليزمراكش - 2222  مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  322.222 

درهم، مقسم كالأالي:
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
موالي  علوي  اسماعيلي  السيد 
  2222 مراكش   عنوانه)ا)  لكبير 

مراكش  املغرب.
الرحيم  عبد  العالم  السيد 
مراكش     2222 مراكش   عنوانه)ا) 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
موالي  علوي  اسماعيلي  السيد 
  2222 مراكش  عنوانه)ا)  لكبير 

مراكش  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 115868.
253I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE AUTO ECOLE CHEFAE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات  
222 3  املغرب تاونات، 222 3، 

تاونات املغرب
 STE AUTO ECOLE CHEFAE
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي عين كدح 
املركز تيسة تاونات - 222 3 تاونات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1692

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 مارس   23

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AUTO ECOLE CHEFAE SARL AU

سيارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الأعليم.

عنوان املقر االجأماعي : عين كدح 

تاونات   3 222 - املركز تيسة تاونات 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد الزغبة عبد الكبير :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الكبير  عبد  الزغبة  السيد 

عنوانه)ا) دوار املصابحة اوطابوعبان 

تيسة تاونات 222 3 تاونات املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الكبير  عبد  الزغبة  السيد 

عنوانه)ا) دوار املصابحة اوطابوعبان 

تيسة تاونات 222 3 تاونات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

17 شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأاونات  

2222 تحت رقم 2 3.

25 I
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ائأمانية مومن

SOCIETE  DRISSIMERLAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائأمانية مومن

32 زنقة سبأة بوعرفة، 61222، 

بوعرفة املغرب

SOCIETE  DRISSIMERLAK شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

وجدة زنقة 5 رقم 56  - 61122 بني 

تجيت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

817

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE  DRISSIMERLAK

و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغا  املخألفة .

ابنشطة الفالحية..

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
بني   61122 -   56 5 رقم  وجدة زنقة 

تجيت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد أيوب االدري�شي  :  52 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

  : السيد محمد أمين السليماني  

52 حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أيوب االدري�شي  عنوانه)ا) 

مركز بني تدجيت  61122 بني تدجيت  

املغرب.

السليماني   أمين  محمد  السيد 

  38 شارع الزرقطوني رقم  عنوانه)ا) 

61122 بني تدجيت  املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أيوب االدري�شي  عنوانه)ا) 

مركز بني تدجيت  61122 بني تدجيت  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر  بأاريخ 21  االبأدائية بفجيج  

2222 تحت رقم 226.

255I

الناظور للحسابات

 SUPERMARKET
ROTTERDAM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الناظور للحسابات

شارع االمير سيدي محمد الحي 

االداري سيتي املحمدية بلوك د 

الطابق الثاني رقم 5 ، 62222، 

الناظور املغرب

 SUPERMARKET ROTTERDAM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 
لعرا�شي عمارة خالد 5 الناظور 

62222 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

22669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   18

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SUPERMARKET ROTTERDAM

-مأجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لبي  املواد الغذائية بالأقسيط

- االصأيراد والأصدير.

- تأجير العقارات.
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الناظور   5 خالد  عمارة  لعرا�شي 

62222 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد الخم�شي عبد العزيز :  762 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد الخم�شي عبد القادر :  2 2 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
العزيز  عبد  الخم�شي  السيد 
 31xx Schiedam هولندا  عنوانه)ا) 

هولندا.
القادر  عبد  الخم�شي  السيد 
عبد  سيدي  زاوية  دوار  عنوانه)ا) 
الدريوش  القادر عين الزهرة  6225 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العزيز  عبد  الخم�شي  السيد 
 31xx Schiedam هولندا  عنوانه)ا) 

هولندا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور  بأاريخ 25 شتنبر 

2222 تحت رقم 3227.
256I

Le monopole

فلويديا
إعالن مأعدد القرارات

Le monopole
 bd yaakoub mansour rue ishaq
 ibnou hanin 17 casablanca ،

22372، Casablanca Maroc
فلويديا »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: 19 زنقة 
الحاج عمار الريفي الطابق 4  - 
22122 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.2  8 5

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 
املؤرخ في 32 يونيو 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 1.222.222.22 زيادة رأس املا  من 
من  درهم   3.222.222.22 الى  درهم 
االخأياري  االحأياطي  دمج  خال  
ومساهمة   1.752.222.22 البالغ 
يأم   252.222.22 قدرها  نقدية 
الحساب  م   بالأعويض  تحريرها 
لكشف  وفقا  املرتبط  الجاري 
املديرو  قبل  من  املعد  الحساب 

املعأمد من املحاسب القانوني
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
املؤس�شي  الغرض  نطاق  توسي  
شراء   : الأالية  االنشطة  الدماج 
و1ي   تأهيل  واعادة  وادارة  وتأجير 
وجمي   والبناء  واالرا�شي  املباني 
أشكا  املمألكات الريفية والحضرية 
البناء  انواع  جمي   تشييد  وكذلك 
االرا�شي  وقط   االرا�شي  خدمة 

الترويج العقاري بكافة أشكاله  
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اعادة بناء النظام االسا�شي 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 6592 7.

257I

NIDAP

NIDAP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

NIDAP
رقم 215 مجموعة د حي النور شارع 
عبد القادر الصحراوي الدار البيضاء 

، 82 22، الدار البيضاء املغرب
NIDAP شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 182 
زنقة 1 حي الهدى الدار البيضاء - 

2  22 الدار البيضاء املغرب.
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تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.372639

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 25 غشت 2222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
الدار  الهدى  حي   1 زنقة   182 »رقم 

البيضاء  الدار   22  2  - البيضاء 
املغرب» إلى »رقم 215 مجموعة د حي 
الصحراوي  القادر  عبد  شارع  النور 

الدار البيضاء - 82 22 الدار البيضاء  

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 32 7 7.

258I

STE OVADA SARL AU

STE SAKROM S.A
شركة املساهمة

قفل الأصفية

STE OVADA SARL AU

 mezanine n°2 melk el khamar

 av tayeb guennad ، 35122،

guercif املغرب

STE SAKROM S.A شركة 

املساهمة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : تجزئة 

الرشيدية 12 - 35122 جرسيف 

املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.33

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 12 شتنبر 2222 تقرر حل 

STE SAKROM S.A شركة املساهمة 

مبلغ رأسمالها 12.222 درهم وعنوان 

الرشيدية  تجزئة  اإلجأماعي  مقرها 

12 - 35122 جرسيف املغرب نتيجة 

 - إنعدام أي نشاط تجاري..

و عين:

كرومات و  مصطفى    السيد)ة) 

عنوانه)ا) جرسيف 35122 جرسيف 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

تجزئة  وفي   2222 شتنبر   12 بأاريخ 

جرسيف   35122  -  12 الرشيدية 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  بجرسيف   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 875.

259I

cabinet jdaini

URBAN SYSTEM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل الأصفية

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63322، berkane maroc

URBAN SYSTEM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 13 طريق 

مطمطة حي السالم بركان - 63322 

بركان املغرب . - 62322 بركان   

املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.929

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تقرر   2222 شتنبر   14 في  املؤرخ 

شركة ذات   URBAN SYSTEM حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 122.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

 13 اإلجأماعي  درهم وعنوان مقرها 

 - بركان  السالم  حي  مطمطة  طريق 

 62322  -  . املغرب  بركان   63322

بركان   املغرب نتيجة لقفل الأصفية.

و عين:

الزينبي  الوهاب   عبد  السيد)ة) 

مونتريا    H2Y 1C6 عنوانه)ا)  و 

)ة)  كندا كمصفي  مونتريا     11292

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

بأاريخ 14 شتنبر 2222 وفي 13 طريق 

 63322  - مطمطة حي السالم بركان 

بركان     62322  -  . املغرب  بركان 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر  بأاريخ  2  ببركان   االبأدائية 

2222 تحت رقم 377/2222.

262I

STE GEST CLA COM SARL

STE B.M.T.D.R SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE GEST CLA COM SARL

 LOT DES FONCTIONNAIRES

 B5 3EME ETAGE AVE MED V

 TINGHIR ،  5822، TINGHIR

MAROC

STE B.M.T.D.R SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوارغليل 

تغزوت تنغير - 5822  تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

433

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 يناير   14

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.B.M.T.D.R SARL

البناء و   -  : غرض الشركة بإيجاز 

االشغا  املخألفة

االتصا   أو صيانةمسارات  -بناء 

وأنابيب املياه والصرف الصحي

)أعما   املدنية  الهندسة  -شركة 

الطرق).

عنوان املقر االجأماعي : دوارغليل 

تغزوت تنغير - 5822  تنغير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسما   مبلغ 

2.222.222 درهم، مقسم كالأالي:

 12.222   : السيد املنأصر محمد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد املنأصر ابراهيم :  12.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  املنأصر  السيد 

  5822   5822 غليل تغزوت تنغير 

املغرب.

السيد املنأصر ابراهيم عنوانه)ا) 

تغزوت  غليل ايت عي�شى او1راهيم  

تنغير 5822  5822  املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  املنأصر  السيد 

تنغير    5822 تنغير  تغزوت  غليل 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   21 بأاريخ  بتنغير   االبأدائية 

2222 تحت رقم 19.

261I

CCJF

SOPNI
إعالن مأعدد القرارات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

222 2، CASABLANCA MAROC

SOPNI »شركة  املساهمة»

وعنوان مقرها االجأماعي: عين 

السب  كلم 6.3 طريق الر1اط - - 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

. 5725

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

تم اتخاذ  نونبر  221   17 املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
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على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

ادماج  عقد  على  املوافقة  مايلي: 

فاندي  وشركة  صو1ني  شركة  بين 

بما  عيني  إيراد  طريق  عن  هولدينغ 

قدره 635.222.222 درهم من طرف 

)الشركة  هولدينغ  فاندي  شركة 

)الشركة  الى شركة صو1ني  املدمجة) 

الدامجة)

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: الرف  من الرأسما  االجأماعي 

درهم   1. 22.222.222 للشركة من 

إلى 2.222.222.222 درهم.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على عقد ادماج

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

االجأماعي  الرأسما   من  الرف  

للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

نونبر  221 تحت رقم 22562275.

262I

مركز الجبايات و املحاسبة

SAN AGUSTIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مركز الجبايات و املحاسبة

رقم 31 الطابق الراب  عمارة امنار ، 

86352، انزكان املغرب

SAN AGUSTIN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي كراج رقم 

562 بلوك 3 حي الحرش ايت ملو   - 

86152 انزكان  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

21291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 فبراير   12
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 SAN  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AGUSTIN
غرض الشركة بإيجاز : 

- نقل البضائ  نيابة عن اآلخرين..
عنوان املقر االجأماعي : كراج رقم 
562 بلوك 3 حي الحرش ايت ملو   - 

86152 انزكان  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  222.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد الدكالي اسماعيل  :  2.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
اسماعيل   الدكالي  السيد 
عنوانه)ا) امان اقيدار تنغير  5822  

تنغير املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اسماعيل   الدكالي  السيد 
عنوانه)ا) امان اقيدار تنغير  5822  

تنغير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بانزكان  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 1665.
263I

fiscinfo

ساندرا ترونسبور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسما  الشركة

fiscinfo
 13bd ibn tachfine ، 22522،

CASABLANCA MAROC
ساندرا ترونسبور شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 59 شارع 

مرس السلطان الطابق الثاني شقة 
رقم 23 الدار البيضاء - 22522 

.casablanca maroc
رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.128359

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تم   2222 غشت   19 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  

من  أي  درهم»   1.622.222«

»22.222 .  درهم» إلى »6.222.222 

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 

م  ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748146.

26 I

CCJF

SOPNI
إعالن مأعدد القرارات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

222 2، CASABLANCA MAROC

SOPNI »شركة  املساهمة»

وعنوان مقرها االجأماعي: كلم 6,3 

شارع موالي اسماعيل عين السب  

- - الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

. 5275

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 31 أكأو1ر  221

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيير اإلسم الأجاري للشركة ليصبح: 

 COMPAGNIE AGRICOLE DE«

 COMMERCIALISATION ET DE

 CONDITIONNEMENT DES

  «CEREALES ET LEGUMINEUSES

  COPRAGRI باخأصار

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيير اإلسم الأجاري للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

نونبر  221 تحت رقم 562268.

265I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE MIHRACH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay angad rue c18 n 1 lazaret ،

62222، Oujda Maroc

STE MIHRACH  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

اريس زنقة ملوية 1 رقم 41 وجدة - 

62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

35661

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. MIHRACH

أشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و بي  العقاقير.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - 41 وجدة  رقم   1 اريس زنقة ملوية 

62222 وجدة املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 
درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : هشام  الحراز  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هشام  الحراز  السيد 
 23 بلوك  االخضر  الجرف  تجزئة 
 62222 وجدة   22 الشقة   1 عمارة 

وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  هشام  الحراز  السيد 
 23 بلوك  االخضر  الجرف  تجزئة 
 62222 وجدة   22 الشقة   1 عمارة 

وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

2222 تحت رقم 6 21.

266I

CORPORATE AUDIT GROUP

 BNP PARIBAS REGIONAL
INVESTMENT COMPANY

إعالن مأعدد القرارات

 BNP PARIBAS REGIONAL
INVESTMENT COMPANY
شركة  محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد  رأسمالها  
15.622.222 درهم

 CFC مقرها االجأماعي : 57 برج
الدور الخامس عشر حي الدار 

البيضاء أنفا، الحي الحسني، الدار 
البيضاء

 293279 الدار البيضاء -السجل 
الأجاري   

العام  الجم   مداوالت  بمقأ�شى 
12 غشت  االسأثنائي املنعقد بأاريخ 

2222 قرر الشريك الوحيد ما يلي:
الدار  إلى  االجأماعي  املقر  نقل   
برج  الحسني،57  الحي  البيضاء، 
الدور الخامس عشر حي الدار   CFC

البيضاء أنفا.

السيد  صالحيات  تجديد   -
حامل  فهري  الفا�شي  املجيد  عيد 
عدد  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 
كمسير للشركة و ذلك     A722685
عقد  عند  تنأهي  سنوات  ثالث  ملدة 
على  سيصادق  الذي  العام  الجم  
حسابات السنة املالية املنتهية بأاريخ 

31 دجنبر 2222
)املقر   4 املادة  تغيير   -
ابسا�شي  القانون  من  االجأماعي) 

للشركة 
ابسا�شي  القانون  تعديل   -

للشركة.
كأابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 
 2222 أكأو1ر  فاتح  بأاريخ  البيضاء 

تحت رقم 8125 7.  
قصد النشر و اإلعالن 

267I

ABA GESTION SARLAU

SOCIERE LE SIMPLE CLUB 1
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38
 BUREAU 12 ، 32222، FES

MAROC
 SOCIERE LE SIMPLE CLUB 1
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي  رقم 38 
شارع محمد الخامس الطابق 3 
مكأب 12  - 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63975
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   18
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIERE LE SIMPLE CLUB 1

مقهى-   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مطعم.

رقم    : االجأماعي  املقر  عنوان 
 3 شارع محمد الخامس الطابق   38

مكأب 12  - 32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد محمد أشقار :  252 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 752   : السيد محمد رضا زعيم 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أشقار  محمد  السيد 
النجمة  مجم   رشيد  موالي  شارع 
طنجة   92252   1 الطابق   22 عمارة 

املغرب.
السيد محمد رضا زعيم عنوانه)ا) 
54 شارع بيروت فيال 54 إقامة غيأة 

طريق إموزار  32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أشقار  محمد  السيد 
النجمة  مجم   رشيد  موالي  شارع 
طنجة   92252   1 الطابق   22 عمارة 

املغرب
السيد محمد رضا زعيم عنوانه)ا) 
54 شارع بيروت فيال 54 إقامة غيأة 

طريق إموزار  32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 2372.
268I

TANGEXPERT CONSULTING SARL

AMOQ RESTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 TANGEXPERT CONSULTING
SARL

 RUE OMAR EL KHAYAM 19
 2 EME ETAGE N° ، 92222،

TANGER MAROC
AMOQ RESTO  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي عند 

 CENTRE D›AFFAIRES TANGER

29 زنقة عمر بن العاص، الطابق 3 

رقم 26  92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

128287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. AMOQ RESTO

غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

عند   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 CENTRE D’AFFAIRES TANGER

 3 الطابق  زنقة عمر بن العاص،   29

رقم 26  92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد حمزة امقران :  2 3 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 332   : امقران  يوسف  السيد  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   332   : السيد سمير عبو 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  امقران  حمزة  السيد 

رقم 11 تجزئة الرجاء شارع اباحنيني  

32122 فاس املغرب.

السيد  يوسف امقران عنوانه)ا) 

شارع  الرما   تجزئة  نيكرو  كابو 

قرطبة رقم 22 93152 مارتيل تطوان 

املغرب.
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 22 عنوانه)ا)  عبو  سمير  السيد 
زنقة عنتر بن شداد 12172 السوي�شي 

الر1اط املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  امقران  حمزة  السيد 
رقم 11 تجزئة الرجاء شارع اباحنيني  

32122 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 298 23.

269I

alexi

GLORIOUS MATERIAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

alexi

 immeuble 85 rue idriss lahraizi

   éme étage n 19 ، 22322،

casablanca maroc

GLORIOUS MATERIAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي  61 

املسأقبل اللة ياقوت زاوية املعاني 
رقم 16 الدور 4 الدار البيضاء  - 

22322  الدار البيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

459141

 17 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GLORIOUS MATERIAUX

أعما    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

 61   : االجأماعي  املقر  عنوان 

املعاني  زاوية  ياقوت  اللة  املسأقبل 
 - البيضاء   الدار   4 الدور   16 رقم 

22322  الدار البيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : الأواتي  السيد يوسف 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 1222  : الأواتي  يوسف  السيد   

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الأواتي عنوانه)ا)  السيد يوسف 
 116 رقم   13 شارع  الهدى  مخطط 

سيدي مؤمن 22322  الدار البيضاء  

ملغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الأواتي عنوانه)ا)  السيد يوسف 
 116 رقم   13 شارع  الهدى  مخطط 

سيدي مؤمن 22322  الدار البيضاء  

ملغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  2  بالدار البيضاء   الأجارية 

مارس 2222 تحت رقم 733215.

272I

MA GLOBAL CONSULTING

FONCIERE ALMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شارع عبد املومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الراب ، 

22222، الدار البيضاء املغرب

FONCIERE ALMA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي  2، محج 

موالي عبد هللا - 92262  طنجة 

املغرب.

وفاة شريك
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.815

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 22 يوليوز 2222 تم اإلعالم 

بوفاة الشريك عباس  بناني اسميرس 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزي   و 

دجنبر   19 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2219 بالشكل ابتي :

السيد)ة) حسن  بناني اسمرس  ،  

31 حصة .

  ، نادية بناني اسمرس   السيد)ة) 

16 حصة .

السيد)ة)  ايرين  ديفلو  ،  7 حصة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   21 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 358 23.

271I

CCJF

HARMOUNIA
تأسيس شركة املساهمة

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

222 2، CASABLANCA MAROC

HARMOUNIA »شركة املساهمة» 

وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 

بورڭون زنقة جعفر ابن حبيب 

،إقامة املشرق 2، الطابق ابو . -، 

22222 الدار البيضاء املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهمة»
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.437397

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون  إعداد  تم   2219 ماي   2 

ابسا�شي لشركة املساهمة باملميزات 

الأالية:

شكل الشركة : شركة املساهمة .

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HARMOUNIA

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتعبئة ابسمدة.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
حبيب  ابن  جعفر  زنقة  بورڭون 
 - ابو .  الطابق   ،2 املشرق  ،إقامة 

22222 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
 322.222 ويبلغ رأسما  الشركة 

درهم،
مقسم كالأالي:

 MAROC SAMAD الشركة 
درهم   1.222 بقيمة  حصة   :  296

للحصة .
AFRICALIM :  1 حصة  الشركة 

بقيمة 1.222 درهم للحصة .
 DENREES TRADE :  1 الشركة 

حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .
 1   : بوتكراي  الهاشمي  السيد 

حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .
السيد ابراهيم بوتكراي :  1 حصة 

بقيمة 1.222 درهم للحصة .
مجلس  أعضاء  أو  املأصرفون   

الرقابة: 
بوتكراي  الهاشمي  السيد 
بصفأه)ا) رئيس مدير عام عنوانه)ا) 
 22222 زنقة ام كلأوم حي لو1يز   26

الدارالبيضاء املغرب
السيد ابراهيم بوتكراي بصفأه)ا) 
الكولين  تجزئة  عنوانه)ا)  مأصرف 
 22222 معروف  سيدي   49 رقم   1

الدارالبيضاء املغرب
  MAROC SAMAD الشركة 
عين  عنوانه)ا)  مأصرف  بصفأه)ا) 
السب  كلم 6.3 طريق الر1اط 22222 

الدارالبيضاء املغرب
مراقب أو مراقبي الحسابات :

 FIDUCIARE الشركة 
MAROCAINE DE CONTROLE )ا)
بصفأه خبير محاسب عنوانه)ا) 89، 
الدارالبيضاء   22222 الشاوية  زنقة 

املغرب
ابسا�شي  النظام  مقأضيات 
توزي   و  االحأياطي  بأكوين  املأعلقة 

ابر1اح :
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اإلدخار  لأكوين  باملائة   5

اإلحأياطي و الباقي يأم توزيعه حسب 

قرارات الجم 

العام العادي السنوي.

املنصوص  الخاصة  اإلمأيازات 

عليها لكل شخص :

ال �شئ.
بقبو   مأعلقة  مقأضيات 

تفويت  لهم  املخو   ابشخاص 
ابسهم وتعيين جهاز الشركة املخو  

له البث في طلبات القبو  :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

يوليوز 2219 تحت رقم 727297.

272I

fiscinfo

AYAFIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

fiscinfo

 13bd ibn tachfine ، 22522،

CASABLANCA MAROC

AYAFIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 139 

شارع امكاال ابسرة عين الشق الدار 

البيضاء - 72 22 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.129 29

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 13 غشت 2222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

»139 شارع امكاال ابسرة عين الشق 

الدار البيضاء - 72 22 الدار البيضاء 

 3 تجزئة منى ط   152« إلى  املغرب» 

 22 72  - عين الشق الدار البيضاء 

الدار البيضاء  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

غشت 2222 تحت رقم 745784.

273I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE TRAVAUX ELEC
ZEROUAL SARL
إعالن مأعدد القرارات

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35122، جرسيف 

املغرب
 STE TRAVAUX ELEC ZEROUAL

SARL  »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: دوار 
حرشة كامبير هوارة جرسيف - 

35122 جرسيف املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.1659

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 
املؤرخ في 21 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
السيد  مسيرالشركة  اسأقالة  قبو  
مسيرين  وتعيين    ، حسين  باملسيح 
السيد  شخص  في  للشركة  جدد  

زروا  يونس و أنوار صابير. 
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: حذف نشاط أعما  التركيبات 
بي   نشاط  وإضافة  الكهر1ائية 
الطاقة  ومواد  عناصر  وتركيب 

املأجددة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 
على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 
مايلي: قبو  اسأقالة الشركة  مسير 
وتعيين    ، حسين  باملسيح  السيد 
شخص  في  للشركة  جدد   مسيرين 

السيد زروا  يونس و أنوار صابير. 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
التركيبات  أعما   نشاط  حذف 
بي   نشاط  وإضافة  الكهر1ائية 
الطاقة  ومواد  عناصر  وتركيب 

املأجددة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بأاريخ  بجرسيف   االبأدائية 
أكأو1ر 2222 تحت رقم 881/2222.

27 I

MARCHICA CONSEIL

AYASOFYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 
1، الناظور. ، 62222، الناظور 

املغرب

AYASOFYA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

احجاما، جماعة ايكسان ،الناظور. 

-  6223 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

226 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AYASOFYA

غرض الشركة بإيجاز : 1.اسأغال  

سبير ماركيت.

2. صناعة املربى.

البضائ   وتصدير  اسأيراد   .3

املباعة..

دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 

احجاما، جماعة ايكسان ،الناظور. - 

 6223 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

بوغرضين  مصطفى  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

بوغرضين  مصطفى  السيد 

جماعة  احجاما،  دوار  عنوانه)ا) 

الناظور  ،الناظور.  6223  ايكسان 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بوغرضين  مصطفى  السيد 

جماعة  احجاما،  دوار  عنوانه)ا) 

الناظور  ،الناظور.  6223  ايكسان 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ 25 شتنبر 

2222 تحت رقم 3196.

275I

MARCHICA CONSEIL

  SOCIETE  MAROCAINE

DES ETUDES GEORADAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62222، الناظور 

املغرب

 SOCIETE  MAROCAINE  DES

ETUDES GEORADAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

البسأان ،رقم 279، الناظور. - 

62212 الناظور  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

22691

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 SOCIETE  MAROCAINE  DES

.ETUDES GEORADAR
غرض الشركة بإيجاز : 1 / - انجاز 
دراسات في الجيولوجيا والجيوفيزياء 

والهيدرولوجيا والجيولوجيا املائية.
الدراسات  انجاز   -  /  2      

الجيوتقنية..
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - الناظور.   ،279 ،رقم  البسأان 

62212 الناظور  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسما   مبلغ 

1.222.222 درهم، مقسم كالأالي:
بقيمة    822 : السيد احمد فائز 

122 درهم.
  822  : حمداوي  محمد  السيد 

بقيمة 122 درهم.
السيد جميل علي سعد الشراحي : 

22  بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد فائز عنوانه)ا) اقامة 
االو   الطابق   ،13 ،بلوك  الجوهرة 
 62722  . ،الناظور  سلوان  ،رقم25، 

الناظور املغرب.
السيد محمد حمداوي عنوانه)ا) 
الناظور.   ،279 ،رقم  البسأان  حي 

62212 الناظور املغرب.
السيد جميل علي سعد الشراحي 
تجزئة   ،8 الحسني  عنوانه)ا) 
الناظور   62722 الناظور.  العمران، 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جميل علي سعد الشراحي 
تجزئة   ،8 الحسني  عنوانه)ا) 
الناظور   62722 الناظور.  العمران، 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بأاريخ  بالناضور   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 3223.

277I

la sincérité إنأمائية 

PARA FM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

la sincérité إنأمائية

زنقة بئر أنزران عمارة ٣ الشقة 

١٣ شارع محمد الخامس فاس ، 

32222، فاس املغرب

PARA FM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 

2 زنقة شفشاون أطلس فاس - 

32212 فاس املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.25995

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في  2 شتنبر 2222 تقرر حل 

املسؤولية  ذات  شركة   PARA FM

 122.222 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 - زنقة شفشاون أطلس فاس   2 رقم 

32212 فاس املغرب نتيجة اللنتيجة 

التي  املثأالية  السلبية  املحاسبأة  

رأسما   من  تفوق  /1  أصبحت 

الشركة قرر الشركاء لأصفية النهائية 

للشركة.

و عين:

و  ضحاك   محمد    السيد)ة) 

شفشاون  زنقة   2 رقم  عنوانه)ا) 

املغرب  فاس   3222 فاس  أطلس 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

 2 وفي رقم   2222 شتنبر   23 بأاريخ 

زنقة شفشاون أطلس فاس - 32212 

فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 32/2222 2.

278I

CABINET FIDUCIAIR E ZAARI MED

ا.ل.ج ترانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET FIDUCIAIR E ZAARI

MED

 place mozart residence

 Tidghine n° 7 tanger place

 mozart residence Tidghine n° 7

tanger، 92222، tanger املغرب

ا. .ج ترانس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي بالص 

موزار اقامة تيدغين  طابق 2رقم 7 

طنجة - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

128171

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   23

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

ا. .ج   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

ترانس.

غرض الشركة بإيجاز : النقل.

بالص   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 7 2رقم  طابق  موزار اقامة تيدغين  

طنجة - 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 75   : اورخيص  عصام  السيد 

درهم   7.522,22 بقيمة  حصة 

للحصة .

حصة   25   : الوالي  ريم  السيدة 

بقيمة 2.522,22 درهم للحصة .

 75%  : السيد عصام اورخيص   

بقيمة 7.522,22 درهم.

بقيمة   25%  : السيدة ريم الوالي 

2.522,22 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عصام اورخيص عنوانه)ا) 

رانيا  اقامة  الطبري  جرير  ابي  شارع 
طنجة   92222    2 رقم   3 طابق 

املغرب.
السيدة ريم الوالي عنوانه)ا) زنقة 

السالم  اقامة   19 الروداني  املوثوق 

طنجة   92222  29 ط5ش29     

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عصام اورخيص عنوانه)ا) 

رانيا  اقامة  الطبري  جرير  ابي  شارع 
طنجة   92222    2 رقم   3 طابق 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر  بأاريخ  2  بطنجة   الأجارية 

.M29222165786 2222 تحت رقم

282I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

TRANS LOUBA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt   Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 52252، MEKNES

MAROC

TRANS LOUBA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 

1, شقة 2, تجزئة أنا�شي ج ح 5 - 

52222 مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

. 2 29

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 غشت   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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الرحيم   عبد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجأماعية  حصة   322 لطفي  

)ة)  السيد  أصل 322 حصة لفائدة  

غشت   12 بأاريخ  السكوري  محمد  

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتنبر   23 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

2222 تحت رقم 2537.

281I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

TRANS LOUBA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt   Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 52252، MEKNES

MAROC

TRANS LOUBA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 

1, شقة 2, تجزئة أنا�شي ج ح 5   - 

52222 مكناس املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.6 289

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 12 غشت 2222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

أنا�شي ج  تجزئة   ,2 شقة   ,1 »عمارة 

إلى  - 52222 مكناس املغرب»     5 ح 

الوفاق  حي   , باء  بلوك   ,   26 »رقم 

زواغة   - 32222 فاس  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   22 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 69 2.

282I

MOORISH

 PLANETE MONEY
SERVICES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 22282، الدار البيضاء املغرب

 PLANETE MONEY SERVICES

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 12 , شارع 

زرقطوني إقامة حماد الطابق 1 رقم 

1 - 22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 7 2 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   22

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 PLANETE MONEY SERVICES

.SARL

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ابموا  على املسأوى الوطني والدولي.

 , 12  : االجأماعي  املقر  عنوان 

شارع زرقطوني إقامة حماد الطابق 
البيضاء  الدار   22222  -  1 رقم   1

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 822   : اقريض  رضوان  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 222   : بوشعيب شكري  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رضوان اقريض عنوانه)ا) 
زنقة شهيد لوديي كدية ابن   1 رقم 

ادريس 222 2 الجديدة املغرب.
السيد بوشعيب شكري عنوانه)ا) 
اوه  عمارة   21 زنقة  جوهرة  تجزئة 
الدار   22222 12 سيدي مومن  رقم 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوشعيب شكري عنوانه)ا) 
اوه  عمارة   21 زنقة  جوهرة  تجزئة 
الدار   22222 12 سيدي مومن  رقم 

البيضاء املغرب
السيد رضوان اقريض عنوانه)ا) 
زنقة شهيد لوديي كدية ابن   1 رقم 

ادريس 222 2 الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 7882 7.

283I

CCJF

AXELERO
تأسيس شركة املساهمة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
222 2، CASABLANCA MAROC

AXELERO »شركة املساهمة» 
وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 
بورڭون زنقة جعفر ابن حبيب 

،إقامة املشرق 2، الطابق ابو . -، 
22222 الدار البيضاء املغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهمة»
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.   283
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون  إعداد  تم   2219 ماي   2 
ابسا�شي لشركة املساهمة باملميزات 

الأالية:
شكل الشركة : شركة املساهمة .

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AXELERO

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتعبئة علف الحيوانات.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

حبيب  ابن  جعفر  زنقة  بورڭون 

 - ابو .  الطابق   ،2 املشرق  ،إقامة 

22222 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

 322.222 ويبلغ رأسما  الشركة 

درهم،

مقسم كالأالي:

 MAROC SAMAD الشركة 

درهم   1.222 بقيمة  حصة   :  296

للحصة .

AFRICALIM :  1 حصة  الشركة 

بقيمة 1.222 درهم للحصة .

 DENREES TRADE :  1 الشركة 

حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .

 1   : بوتكراي  الهاشمي  السيد 

حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .

السيد ابراهيم بوتكراي :  1 حصة 

بقيمة 1.222 درهم للحصة .

مجلس  أعضاء  أو  املأصرفون 

الرقابة: 

بوتكراي  الهاشمي  السيد 

بصفأه)ا) رئيس مدير عام عنوانه)ا) 

 22222 زنقة ام كلأوم حي لو1يز   26

الدارالبيضاء املغرب

السيد ابراهيم بوتكراي بصفأه)ا) 

الكولين  تجزئة  عنوانه)ا)  مأصرف 

 22222 معروف  سيدي   49 رقم   1

الدارالبيضاء املغرب

 MAROC SAMAD الشركة 

عين  عنوانه)ا)  مأصرف  بصفأه)ا) 

السب  كلم 6.3 طريق الر1اط 22222 

الدارالبيضاء املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات :

 FIDUCIARE الشركة 

MAROCAINE DE CONTROLE )ا)

بصفأه خبير محاسب عنوانه)ا) 89، 

الدارالبيضاء   22222 الشاوية  زنقة 

املغرب.
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ابسا�شي  النظام  مقأضيات 
توزي   و  االحأياطي  بأكوين  املأعلقة 

ابر1اح :
اإلدخار  لأكوين  باملائة   5
اإلحأياطي و الباقي يأم توزيعه حسب 

قرارات الجم 
العام العادي السنوي. 

املنصوص  الخاصة  اإلمأيازات 
عليها لكل شخص :

ال �شيء.
بقبو   مأعلقة  مقأضيات 
تفويت  لهم  املخو   ابشخاص 
ابسهم وتعيين جهاز الشركة املخو  

له البث في طلبات القبو  :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  البيضاء  بالدار  الأجارية 

أكأو1ر 2219 تحت رقم 715573.
285I

SYNERG

BRIDGERS.MA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

SYNERG
 N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 22262، CASABLANCA

MAROCA
BRIDGERS.MA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : الدار 
البيضاء – c1b ياسمين 2 - 12 

شارع عين حرودة راسين – 22252 - 
22222 الدار البيضاء املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.179113
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر   2219 دجنبر   26 في  املؤرخ 
ذات  شركة   BRIDGERS.MA حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 123. 56 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الدار البيضاء – c1b ياسمين 2 - 12 
شارع عين حرودة راسين – 22252 - 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   22222
الأصفية  حساب  على  الملوافقة 

النهائي 
على  للمصفين  االبراء  منح   -

تسييره 
- معاينة إغالق الأصفية

و عين:
و  بلطيفة   منير   السيد)ة) 
 c1b  – البيضاء  الدار  عنوانه)ا) 
حرودة  عين  شارع   12  -  2 ياسمين 
الدار   22222  22252  – راسين 
البيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
الدار  وفي   2219 دجنبر   26 بأاريخ 
 12  -  2 ياسمين   c1b  – البيضاء 
شارع عين حرودة راسين – 22252 - 

22122 الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يونيو 2222 تحت رقم 736231.
286I

 CABINET COMPTABLE AL MESSOUDI

AHMED

MAYA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
إغالق فرع تاب  لشركة تجارية يوجد 

مقرها االجأماعي باملغرب

 CABINET COMPTABLE AL
MESSOUDI AHMED

 AV DE LA LIBERTE 82 IMM
 GIBRALTAR BUREAU 21 C
 TANGER ، 92222، TANGER

MAROC
MAYA SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
 RUE 123 :وعنوان مقرها االجأماعي
DE LA LIBERTE - 92222 طنجة 

املغرب.
»إغالق فرع تاب  لشركة تجارية 
يوجد مقرها االجأماعي باملغرب»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.2615
بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 
تقرر   2222 شتنبر   23 في  املؤرخ 
 MAYA SARL إغالق فرع تاب  لشركة

 BD في  عنوانه  والكائن   - تسميأه 

PASTEUR N°15  - - طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتنبر   29 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 5222.

287I

MESA WORK

 MOAL METAL«

»INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

«MOAL METAL INDUSTRIE«

رقم 5 تجزئة سكينة الطابق الثاني 

 EL ،2 222 ، النجد 1 الجديدة

JADIDA MAROC

 «MOAL METAL INDUSTRIE«

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي  رقم 

5، تجزئة سكينة، الطابق الثاني، 

النجد 1، الجديدة - 222 2 

الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16993

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   13

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.«MOAL METAL INDUSTRIE«

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

النحاسة   - املعدني.  البناء  مقاولة 

..(CHAUDRONNIER(

 ،5 رقم    : عنوان املقر االجأماعي 

تجزئة سكينة، الطابق الثاني، النجد 

الجديدة   2 222  - الجديدة   ،1

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 
درهم، مقسم كالأالي:

 522   : السيد اصفادي محمد  
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : السيد بومركس لحسن  
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اصفادي محمد  عنوانه)ا) 
الجديدة 222 2 الجديدة املغرب.

السيد بومركس لحسن  عنوانه)ا) 
الجديدة 222 2 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد اصفادي محمد  عنوانه)ا) 
الجديدة 222 2 الجديدة املغرب

السيد بومركس لحسن  عنوانه)ا) 
الجديدة 222 2 الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالجديدة  بأاريخ 29 شتنبر 

2222 تحت رقم 22 25.

288I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

FLYING FAST TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini   etage  fes vn ، 32222
فاس املغرب

FLYING FAST TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي  رقم 172 
شارع  املنامة  زنقة168 دار السالم 

الزهور 1 فاس - 32222 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
63979
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 غشت   19

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FLYING FAST TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسأخدمين.

عنوان املقر االجأماعي :  رقم 172 

دار السالم  زنقة168  املنامة   شارع  

الزهور 1 فاس - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

محمد  اليوبي  الهمساس  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

محمد  اليوبي  الهمساس  السيد 

عنوانه)ا)  شارع  املنامة  زنقة168 دار 

1 فاس 32222 فاس  السالم الزهور 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

محمد  اليوبي  الهمساس  السيد 

زنقة168  املنامة   شارع   عنوانه)ا)   

 32222 فاس   1 الزهور  السالم  دار 

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 2372.

289I

موثق

         STE «TOUFER« SARL
شركة »توفير»ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

موثق
448 شارع محمد الخامس وزنقة 
الون اقامة صوفيا الثانية الطابق 
الراب  رقم 11 البيضاء ، 22322، 

الدار البيضاء املغرب
STE «TOUFER« SARL         شركة 

»توفير»ش.م.م       شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الدار 
البيضاء زنـقـة ابـن عـي�شى الجرواني 
الحي الصناعي عين السب  - 22252 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.98881

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تمت  يونيو  221   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) ابراهيم الفياللي 
اجأماعية  حصة   75.222 الشاهد 
لفائدة   حصة   322.222 أصل  من 
الشاهد  الفياللي  محمد  )ة)  السيد 

بأاريخ 29 يونيو  221.
ياسين الفياللي  )ة)  تفويت السيد 
اجأماعية  حصة   75.222 الشاهد 
لفائدة   حصة   322.222 أصل  من 
الشاهد  الفياللي  محمد  )ة)  السيد 

بأاريخ 29 يونيو  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 27 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 
غشت  221 تحت رقم 22555276.
292I

FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ

STE DIMAMOTEX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ
ز نقة تو نس عما رة 16 الشقة 2 

مكنا س ، 52222، مكنا س املغر ب

 STE DIMAMOTEX SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شا رع 

مكنا س زنقة سينا ء رقم 4  املال ح 

الجديد مكنا س - 52222 مكنا س 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 2795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2217 فبراير   23

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DIMAMOTEX SARL AU

  IMPORT : غرض الشركة بإيجاز

.EXPORT ET MERCERIE

رع  شا   : االجأماعي  املقر  عنوان 

املال ح    4 رقم  ء  مكنا س زنقة سينا 

مكنا س   52222  - الجديد مكنا س 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : محمد  ري  ديو  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  ري  ديو  السيد 

  4 رقم  ء  شا رع مكنا س زنقة سينا 

املال ح الجديد مكنا س 52222 مكنا 

س املغر ب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  ري  ديو  السيد 

  4 رقم  ء  شا رع مكنا س زنقة سينا 

املال ح الجديد مكنا س 52222 مكنا 

س املغر ب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   13 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

2217 تحت رقم 1277.

291I

CABINET KOLINZ CONSEILS  SARL

m-wheels

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

  CABINET KOLINZ CONSEILS

SARL

 RUE ABOUDARDAE

 RESIDENCE BOUCHRA 1

 ETAGE N°21 ، 92222، TANGER

MAROC

m-wheels  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

حفيظ ابن عبد البار زنقة 93 رقم 

14 - 92222 طنجة  املغرب .

تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.86259

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 غشت   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

اوالد  احمد   )ة)   السيد  تفويت 

عبد القادر 52 حصة اجأماعية من 

)ة)  السيد  أصل 122 حصة لفائدة  

عزيز  بودرة  بأاريخ 28 غشت 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أكأو1ر   21 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 5288.

292I
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INNOVCUBATOR SARL

INNOVCUBATOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

INNOVCUBATOR SARL
مركز االعما  احسين محج محمد 
السادس ، 72222، العيون املغرب
INNOVCUBATOR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
و عنوان مقرها االجأماعي عمارة 
احسين تجزئة الوحدة مجموعة 
D-19 الشقة رقم 26 - 72222 

العيون .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.22371

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 17 شتنبر 2222 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالعيون  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 2319/2222.

293I

HIGH EDGE CONSULTING

ATLAS FERRIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 2539.966.592 /
 Mobile: 2662.218.6 3 / E-mail:
 contact@highedge.ma، 93222،

TETOUAN املغرب
ATLAS FERRIES  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي بارك 

تطوان شور, شور 2 املوق  4-122 
طريق كابو نيغرو  - 93152 مرتيل 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

276 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   17

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 ATLAS : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

. FERRIES

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البحري لألشخاص واملركبات.

بارك   : االجأماعي  املقر  عنوان 

املوق   -122   2 شور  تطوان شور, 

مرتيل   93152  - نيغرو   كابو  طريق 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 522   : أحمد   العسري  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

  : جيكوب  رفايل  بنزاكن  السيد 

522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد العسري أحمد  

3 اقامة فلدور زنقة كندي 4 شقة 29  

92262 طنجة  املغرب.

جيكوب  رفايل  بنزاكن  السيد 
طارق  جبل   - بريطانيا  عنوانه)ا) 

32399 جبل طارق بريطانيا .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد العسري أحمد  

3 اقامة فلدور زنقة كندي 4 شقة 29  

92262 طنجة  املغرب

جيكوب  رفايل  بنزاكن  السيد 
طارق  جبل   - بريطانيا  عنوانه)ا) 

32399 جبل طارق بريطانيا .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ 29 شتنبر  االبأدائية بأطوان  

2222 تحت رقم 612 .

29 I

KRESTON CONSULTING

ABAR TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رف  رأسما  الشركة

KRESTON CONSULTING

 SOCOMA  2138 APPRT 3

 LOT MARRAKECH،  2122،

MARRAKECH MAROC

ABAR TRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

ار تاورة   وعنوان مقرها اإلجأماعي  ُدوَّ

اشمرارن شيشاوة - 1283 

 شيشاوة املغرب.

رف  رأسما  الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

921/ امنأانوت.

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تم   2222 شتنبر  في  2  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  

»722.222 درهم» أي من »122.222 

عن  درهم»   822.222« إلى  درهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بأاريخ  بامنأانوت   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 363.

295I

INNOVCUBATOR SARL

INNOVCUBATOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

INNOVCUBATOR SARL

مركز االعما  احسين محج محمد 

السادس ، 72222، العيون املغرب

INNOVCUBATOR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 

احسين تجزئة الوحدة مجموعة 

D-19 الشقة رقم 26 - 72222 

العيون املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.22371

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

17 شتنبر 2222 تم تعيين  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) الطيار 

عبيد كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالعيون  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 2319/2222.

296I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

 EL OUAARI DALLOUH

SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسأدراك خطٍإ

بالجريدة  وق   خطٍإ  اسأدراك 

الرسمية

 Cabinet Comptable Azmani

Mounsef

 Rue Anoual N° 6 ، 32222،

AL Hoceima Maroc

 EL OUAARI DALLOUH

املسؤولية  ذات  شركة   SERVICES

املحدودة

زنقة  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان   

 32222  -  7 رقم  املغر1ية  الراية 

الحسيمة املغرب.

بالجريدة  وق   خطٍإ  إسأدراك   

الرسمية عدد 5632 بأاريخ 29 شتنبر 

.2222

الشركة  مبلغ رأسما    : بدال من 

122222 درهم مقسم كالأالي السيد 

1222 حصة بقيمة   : الوعري وسيم 

الشخصية  .ابسماء  درهم   122 

و العائلية و صفات و مواطن الشركاء
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 13 عنوانه  وسيم  الوعري  السيد   

 12222 حسان  االدارسة  زنقة 

الشخصية  .ابسماء  الر1اط املغرب  

و العائلية و صفات و مواطن مسيري 

وسيم  الوعري  السيد    : الشركة 

حسان  االدارسة  زنقة   13 عنوانه 

12222 الر1اط املغرب

الشركة  رأسما   مبلغ   : يقرأ 

122222 درهم مقسم كالأالي السيد 

بقيمة  حصة   522  : وسيم  الوعري 

122 درهم و السيدة دلوح نوا  522 

درهم.ابسماء   122 بقيمة  حصة 

و  صفات  و  العائلية  و  الشخصية 

الوعري  السيد   : الشركاء  مواطن 

االدارسة  زنقة   13 عنوانه  وسيم 

و  املغرب  الر1اط   12222 حسان 

13 زنقة  السيدة  دلوح نوا  عنوانها 

الر1اط   12222 حسان  االدارسة 

املغرب.ابسماء الشخصية و العائلية 

 : و صفات و مواطن مسيري الشركة 

13 زنقة  السيدة  دلوح نوا  عنوانها 

الر1اط   12222 حسان  االدارسة 

املغرب

الباقي بدون تغيير.

297I

FIDUCIAIRE AL QODS

PARA ONE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS

 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN II 3° ETAGE، 23222،

BENI MELLAL MAROC

PARA ONE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 RDC Bd وعنوان مقرها اإلجأماعي

 Med V Hay Takadoum N°153 -

23222 BENI MELLAL MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

12 93

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   18

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 PARA  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.ONE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 Marchand d’accessoires ou

.fournitures pour la pharmacie

 RDC Bd : عنوان املقر االجأماعي

 Med V Hay Takadoum N°153 -

.23222 BENI MELLAL MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيدة حسناء الأوفيق :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة حسناء الأوفيق عنوانه)ا) 

حي ال�شي سالم شارع محمد الخامس 

الرقم 95 23222 بني مال  املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حسناء الأوفيق عنوانه)ا) 

حي ال�شي سالم شارع محمد الخامس 

الرقم 95 23222 بني مال  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  مال    ببني  االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 613.

298I

SMFB

SMFB
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
حل شركة

SMFB
 BD HASSAN II N°28 1ER ETG

 HATTANE KHOURIBGA ،
25222، KHOURIBGA MAROC

SMFB شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
حسن 2 الطابق االو  حطان 

خريبكة - 25222 خريبكة املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.5227

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تقرر   2222 شتنبر  في  2  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
مبلغ    SMFB الوحيد  ذات الشريك 
وعنوان  درهم   12.222 رأسمالها 
 2 حسن  شارع  اإلجأماعي  مقرها 
 - خريبكة  حطان  االو   الطابق 
 : نتيجة    املغرب  خريبكة   25222

املنافسة.
شارع  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
حسن 2 الطابق االو   رقم 28 حطان  

- 25222 خريبكة املغرب. 
و عين:

الحايلي  بوزكري    السيد)ة) 
الأقدم   حي   2 زنقة   2 عنوانه)ا)  و 
25222 خريبكة املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
شارع   : بالأصفية  املأعلقة  الوثائق 
حسن 2 الطابق االو  رقم 28 حطان 

خريبكة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بخريبكة  بأاريخ 22 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 756.

299I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

MCP REAL ESTATE
شركة املساهمة

تغيير تسمية الشركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES
22 , شارع محمد الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم 12 22 , شارع 
محمد الزرقطوني الطابق الثاني، 
الرقم 12، 22222، الدار البيضاء 

MAROC
MCP Real Estate شركة املساهمة

وعنوان مقرها االجأماعي 157 شارع 
أنفا ، الطابق الثاني ، رقم 21 ، الدار 

البيضاء ، املغرب - 22222 الدار 
البيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

  9253
 بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تم تغيير   2222 شتنبر   21 املؤرخ في 
 MCP Real« من  الشركة  تسمية 
 Mediterrania Capital« إلى «Estate

. « Partners Gestion
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 746789.

322I

FINCOSA MARRAKECH

PLACOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 182 بلوك B الطابق 

االو  الشقة 7 ، 2222 ، مراكش 
املغرب

PLACOL  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي طوالة 
رياض الزيأون القديم رقم 122 
املدينة - 2222  مراكش املغرب.

وفاة شريك
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.9369
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بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 12 يوليوز 2222 تم اإلعالم 

بوفاة الشريك محمد تانزكين و توزي  

لرسم   
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2222 يونيو   26 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل ابتي :

  ، كدوش   خديجة  السيد)ة) 

1.222 حصة .

السيد)ة) تانزكين عائشة  ،  522 

حصة .

السيد)ة) تانزكين فاطمة  ،  522 

حصة .

 522   ، تانزكين نزهة   السيد)ة) 

حصة .

 522   ، تانزكين مريم   السيد)ة) 

حصة .

  ، تانزكين عبد الصمد   السيد)ة) 

1.222 حصة .

السيد)ة) تانزكين حسن  ،  1.222 

حصة .

  ، تانزكين عبد الكريم   السيد)ة) 

1.222 حصة .

  ، تانزكين عبد الرحيم   السيد)ة) 

1.222 حصة .

  ، الدين   نور  تانزكين  السيد)ة) 

1.222 حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   23 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 115673.

323I

INNOVCUBATOR SARL

INNOVCUBATOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

INNOVCUBATOR SARL

مركز االعما  احسين محج محمد 

السادس ، 72222، العيون املغرب

INNOVCUBATOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 

احسين تجزئة الوحدة مجموعة 

D-19 الشقة رقم 26 - 72222 

العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

. 22371
بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 شتنبر   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بايكا  الحسان   )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجأماعية  حصة   332
1.222 حصة لفائدة  السيد )ة) عبيد  

الطيار بأاريخ 17 شتنبر 2222.
بايكا  الحسان   )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجأماعية  حصة   332
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.222
شتنبر   17 بأاريخ  الرحموني  حسن 

.2222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبأدائية بالعيون  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 2319/2222.
32 I

SMFB

SMFB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

SMFB
 BD HASSAN II N°28 1ER ETG

 HATTANE KHOURIBGA ،
25222، KHOURIBGA MAROC

SMFB شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : شارع 
الحسن 2 الطابق االو  رقم 28 
حطان خريبكة - 25222 خريبكة 

املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.5227

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تقرر   2222 شتنبر  في  2  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة   SMFB حل 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   12.222 رأسمالها 
 2 الحسن  شارع  اإلجأماعي  مقرها 
الطابق االو  رقم 28 حطان خريبكة 
نتيجة  املغرب  خريبكة   25222  -

الملنافسة.

و عين:

الحايلي  بوزكري    السيد)ة) 
الأقدم  حي   2 زنقة   2 عنوانه)ا)  و 

املغرب  خريبكة   25222 خريبكة 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

شارع  وفي   2222 شتنبر  بأاريخ  2 

 28 رقم  االو   الطابق   2 الحسن 

خريبكة   25222  - خريبكة  حطان 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بخريبكة  بأاريخ 22 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 757.

325I

CCJF

 COMPAGNIE«

 AGRICOLE DE

 COMMERCIALISATION ET

 DE CONDITIONNEMENT

 DES CEREALES ET

LEGUMINEUSES»  باختصار 

COPRAGRI
إعالن مأعدد القرارات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

222 2، CASABLANCA MAROC

 COMPAGNIE AGRICOLE DE«

 COMMERCIALISATION ET DE

 CONDITIONNEMENT DES

  «CEREALES ET LEGUMINEUSES

باخأصار COPRAGRI »شركة  

املساهمة»

وعنوان مقرها االجأماعي: عين 

السب  كلم 6.3 طريق الر1اط - - 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

. 5275

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 32 دجنبر 2215

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على عقد انشطار شركة ديار 
و  كو1راكري  شركة  لصالح  املحيط 
شركة انوار املسأقبل عن طريق إيراد 
درهم   8 7.122.22 قدره  بما  عيني 

من طرف شركة كو1راكري 
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: الرف  من الرأسما  االجأماعي 
درهم   2. 99.152.922 للشركة من 

الى 2.522.222.222 درهم.
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على عقد انشطار شركة
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الرف  من الرأسما  االجأماعي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

دجنبر 2215 تحت رقم 76 592.
326I

Audimi

TECHNO BEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau  , ، 22122،
Casablanca maroc

TECHNO BEST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 357، 
شارع محمد الخامس، الطابق 

االو ، فضاء أ/6، الدار البيضاء.  - 
22222 الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.273327

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 31 غشت 2222 تم  تحويل  
للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
الخامس،  محمد  شارع   ،357« من 
الدار  أ/6،  فضاء  االو ،  الطابق 
البيضاء  الدار   22222  - البيضاء.  
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»شارع رحا  املسكيني،  إلى  املغرب» 

الطابق  ب،  عمارة  الياقوت،  برج 

الدار   ،5 مكأب رقم   ،4 رقم  الثاني، 

البيضاء   الدار   22222  - البيضاء. 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748344.

327I

مسأامنة تيمادير ش.م.م  ش.و

افراح صباغي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مسأامنة تيمادير ش.م.م  ش.و

حي لعري شيخ عمارة الشفاء الطابق 

الراب  الناظور، 62222، الناظور 

املغرب

افراح صباغي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الفرابي رقم 2 الناظور الناظور 

62222 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

22 69

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 أكأو1ر   22

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

افراح   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

صباغي.

تموين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت  تخطيط  معدات  وتجارة 

واملطبخ.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الناظور  الناظور   2 رقم  الفرابي 

62222 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 
درهم، مقسم كالأالي:

 522   : صباغي  ياسين  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد عمادصباغي :  522 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

 
 52222  : صباغي  ياسين  السيد 

بقيمة 122 درهم.
 52222  : عمادصباغي  السيد 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  صباغي  ياسين  السيد 
 62222 اوندا   تجزئة  املطار  حي 

الناظور املغرب.
عنوانه)ا)  صباغي  عماد  السيد 
 29 رقم   86 لحسن شارع  اوالد  حي 

62222 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  صباغي  ياسين  السيد 
 62222 اوندا   تجزئة  املطار  حي 

الناظور املغرب
عنوانه)ا)  صباغي  عماد  السيد 
 29 رقم   86 لحسن شارع  اوالد  حي 

62222 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالناضور  بأاريخ 28 شتنبر 

2222 تحت رقم 3223.
328I

FIDUCIAIRE AUDIT COM.CONSULTING

SG2I
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وفاة شريك

FIDUCIAIRE AUDIT COM.
CONSULTING

 BD MED V 5é ETAGE APT 357
 N°9 ESPACE A/1 BELVEDERE

 CASABLANCA، 52552،
CASABLANCA MAROC

SG2I  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 HAMRA وعنوان مقرها اإلجأماعي

 II RUE 2 N° 3 INARA AIN
 CHOCK - 22552 CASABLANCA

.MAROC
وفاة شريك

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.22262

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 12 يوليوز 2222 تم اإلعالم 
 LARBI  HAKKOU الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزي   و 
شتنبر   18 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2219 بالشكل ابتي :
  TAOUFIK HAKKOU السيد)ة) 

256  ، حصة .
  OMAR HAKKOU  ، السيد)ة) 

157 حصة .
 MOHAMED السيد)ة) 

HAKKOU  ،  157 حصة .
  TOURIA HAKKOU  ، (السيد)ة

79 حصة .
  ASMAA HAKKOU  ، (السيد)ة

79 حصة .
  AMAL HAKKOU  ، السيد)ة) 

79 حصة .
  ZAKIA HAKKOU  ، السيد)ة) 

79 حصة .
 FATIMA JABRI  ،  11  (السيد)ة

حصة .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 747839.
329I

FLASH ECONOMIE

BEAUTY STATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BEAUTY STATION
شركة ذات املسؤولية املحدودةـ  

رأسمالها 122.222،22 درهم
مقرها الرئي�شي 117 زنقة إبن منير 
إقامة الزرقاء الطابق 1 الرقم 2 

معاريف   الدار البيضاء
تأسيس

بأاريخ  عرفي  عقد  بموجب 

القانون  تحرير  تم   27/29/2222

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املواصفات  تحمل  التي  و  املحدودة  

الأالية:

التسمية الأجارية: بوتي ستسيون

املوضوع االجأماعي : مركز تجميل 

–بي  لوازم  الأجميل    

إبن  زنقة  االجأماعي:117  املقر 

منير إقامة الزرقاء الطابق 1 الرقم 2 

معاريف الدار البيضاء

املدة القانونية : 99 سنة

درهم   122.222،22 رأسمالها: 

مقسمة كالأالي

  522 أحالم   املجاهد   السيدة 

سهم من فئة 122 درهم

السيدة ايت حفيظ اسماء  522 

سهم من  فئة 122 درهم

بقيمة   ما مجموعه 1222 سهم    

122 درهم لكل سهم 

من  ستسير  الشركة   = التسيير 

طرف كل من  السيدة املجاهد  أحالم 

و السيدة ايت حفيظ اسماء ملدة غير 

محدودة 

: تبأدئ في 21   السنة االجأماعية 

دجنبر من نفس   31 يناير و تنأهي في 

السنة    

في   القانوني  الوض   تم 

الأجارية  باملحكمة     21/12/2222

  7 8236 رقم  تحت  البيضاء  بالدار 

رقم السجل الأجاري 221 7  .

312I

INNOVCUBATOR SARL

INNOVCUBATOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

INNOVCUBATOR SARL

مركز االعما  احسين محج محمد 

السادس ، 72222، العيون املغرب

INNOVCUBATOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجأماعي حي موالي 
رشيد الشطر الثاني بلوك 25 رقم 

38 - 72222 العيون املغرب.
تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
. 22371

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 17 شتنبر 2222 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»حي موالي رشيد الشطر الثاني بلوك 
25 رقم 38 - 72222 العيون املغرب» 
الوحدة  تجزئة  احسين  »عمارة  إلى 
 -  26 رقم  الشقة   19-D مجموعة 

72222 العيون  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالعيون  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 2319/2222.
311I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

MORO ASSURANCES
إعالن مأعدد القرارات

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 6 , Aouama – Tanger، 92222،

TANGER MAROC
MORO ASSURANCES  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: 22 اقامة 

كليمونأين زنقة ابو بكر الرازي م 
ا.7,طنجة - 92222 طنجة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.48165
بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 29 شتنبر 2222
تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت حصص و هبة

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
السالم  عبد  السيد  تعيين  مايلي: 
و  للشركة  جديد  كمسير  ابضالس 
حفاظ السيدان عمر مورو و  محمد 
سعيد مورو على منصبيهما كمسيران 

للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

ينص على  الذي  و7:   6 رقم  بند 

مورو  سعيد  محمد  السيد  مايلي: 

يملك 122 حصة من فئة 122 درهم 

السيد عمر مورو  الواحدة.  للحصة 

يملك 22  حصة من فئة 122 درهم 

للحصة الواحدة. السيد عبد السالم 

حصة من فئة   522 ابضالس يملك 

122 درهم للحصة الواحدة

على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 

السالم  عبد  السيد  تعيين  مايلي: 

و  للشركة  جديد  كمسير  ابضالس 

حفاظ السيدان عمر مورو و  محمد 

سعيد مورو على منصبيهما كمسيران 

للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   22 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 392 23.

312I

CCJF

 PROPIOM EDUCATION

PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

222 2، CASABLANCA MAROC

 PROPIOM EDUCATION PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الدار 

البيضاء، شارع بورڭون زنقة جعفر 

ابن حبيب ،إقامة املشرق 2، الطابق 

ابو . - 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

474413

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   32
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PROPIOM EDUCATION PRIVE
الحضانة   : غرض الشركة بإيجاز 

والأعليم االبأدائي والثانوي.
الدار   : االجأماعي  املقر  عنوان 
البيضاء، شارع بورڭون زنقة جعفر 
ابن حبيب ،إقامة املشرق 2، الطابق 
ابو . - 22222 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222   : الهيأمي  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الهيأمي  رشيد  السيد 
الرميطاج  الطيور  غناء  ممر   59

22222 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الهيأمي  رشيد  السيد 
الرميطاج  الطيور  غناء  ممر   59

22222 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 8228 7.
313I

مسأامنة تيمادير ش.م.م  ش.و

اثاث الزواغي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مسأامنة تيمادير ش.م.م  ش.و
حي لعري شيخ عمارة الشفاء الطابق 

الراب  الناظور، 62222، الناظور 
املغرب

اثاث الزواغي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

اصيلة رقم 4 الحي االداري بن 

الطيب الدريوش  الناظور 62222 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

163

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

اثاث   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

الزواغي.

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تصدير و1ي  االثاث املنزلية.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

اصيلة رقم 4 الحي االداري بن الطيب 

الناظور   62222 الناظور  الدريوش  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيد يوسف الزواغي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 1222  : الزواغي  السيد يوسف   

بقيمة 122.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف الزواغي عنوانه)ا) 
 31 رقم   47 زنقة  ابراهيم  اوالد  حي 

62222 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف الزواغي عنوانه)ا) 
 31 رقم   47 زنقة  ابراهيم  اوالد  حي 

62222 الناظور املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  بالدريوش   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 63.

314I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

ALOMRA IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

 CASABLANCA ، 22222،

CASABLANCA MAROC

ALOMRA IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 

البسمة 2 عمارة 2 رقم 8 عين السب  

الدارالبيضاء - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

473967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ALOMRA IMMO

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

إقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

البسمة 2 عمارة 2 رقم 8 عين السب  

الدارالبيضاء - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 522   : مراد  الشروقات  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد السقلي عمار :  522 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الشروقات مراد عنوانه)ا) 
9 سيدي البرنو�شي  البرنو�شي 2 رقم 
الدارالبيضاء   12222 البيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا)  عمار  السقلي  السيد 
 22 رقم   1 زنقة  السالم  زين  تجزئة 
 12222 البرنو�شي  القدس  حي 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشروقات مراد عنوانه)ا) 
9 سيدي البرنو�شي  البرنو�شي 2 رقم 
الدارالبيضاء   12222 البيضاء 

املغرب
عنوانه)ا)  عمار  السقلي  السيد 
 22 رقم   1 زنقة  السالم  زين  تجزئة 
 12222 البرنو�شي  القدس  حي 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 747751.
315I

BUSINESS WAYS

 WIN WIN EXPERTISE ET
SOLUTIONS و شعارها 
ART INVEST : التجاري

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BUSINESS WAYS
 RUE CAMILLE CABANA,

  IMMEUBLE N°12, APPT. N°12,
 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،
 2222، MARRAKECH MAROC

 WIN WIN EXPERTISE ET
SOLUTIONS و شعارها الأجاري : 

ART INVEST شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
القا�شي عياض ’عمارة ياسمينة ب 
1 ’ الطابق الساب  رقم 43 - 82222 

أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

44415

عقد حر مؤرخ في  2  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 WIN  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 WIN EXPERTISE ET SOLUTIONS

.ART INVEST : و شعارها الأجاري

غرض الشركة بإيجاز : االستشارة 

واملالية  والضريبية  القانونية 

االستثمار  تحرير سجالت  للشركات, 

جمي   و العقود القانونية للشركات, 

أعما  املحاسبة )االئأمانية), دعم و 

توظيف وتدريب العاملين في ابعما  

الأجارية و الأوجيه و الأدريب املنهي..

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

ياسمينة ب  ’عمارة  القا�شي عياض 

 82222 - 43 1 ’ الطابق الساب  رقم 

أكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 72.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 352   : خديجة  الغالي  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 352   : الهام  الرزكيني  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

خديجة  الغالي  السيدة 

 ZINEB NEFZAOUIA, عنوانه)ا) 

 RESIDENCE BICHARA, 3EME

 ETAGE, N°6, GUELIZ  2222

مراكش املغرب.

السيدة الرزكيني الهام عنوانه)ا) 

 RESIDENCE MICHEL.  , RUE AL

  JAHED- APPT. 26, HIVERNAGE

2222  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الغالي خديجة عنوانه)ا) 

 RUE  ZINEB NEFZAOUIA,

 RESIDENCE BICHARA, 3EME

 ETAGE, N°6, GUELIZ  2222

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر  بأاريخ  2  باكادير   الأجارية 

2222 تحت رقم 964111.

316I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

F Z DIGITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 82222،

AGADIR MAROC

F Z DIGITAL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : س 12 

تاسيال مركز الحياة الدشيرة انزكان - 

86362 انزكان املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.2517

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في  2 شتنبر 2222 تقرر حل 

F Z DIGITAL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 

مقرها اإلجأماعي س 12 تاسيال مركز 

 86362  - انزكان  الدشيرة  الحياة 

انزكان املغرب نتيجة لقفل الأصفية.

و عين:

السيد)ة) احمد  نهايت و عنوانه)ا) 

انزكان  الدشيرة  تاسيال  الحياة  مركز 

)ة)  املغرب كمصفي  انزكان   86362

للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

 12 وفي س   2222 شتنبر  بأاريخ  2 

تاسيال مركز الحياة الدشيرة انزكان - 

86362 انزكان املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بانزكان  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 1666.

317I

SIMPLCOMPT CONSULTING  

STE PARA LAMIAA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING

 APPT N°2 IMM 12 RESIDENCE

 SINE AV.ALLAL EL FASSI ،

 2222، MARRAKECH MAROC

STE PARA LAMIAA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب رقم 

2 على اليمين شقة رقم 6 زاوية زنقة 

طارق ابن زياد وزنقة ابن عائشة  

اقامة اكسيل سيور عمارة رقم 18 

مراكش 2222  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

123855

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 مارس   25

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PARA LAMIAA

: بي  املواد  غرض الشركة بإيجاز 

الشبه الطبية ومواد الأجميل.

مكأب   : االجأماعي  املقر  عنوان 
6 زاوية  رقم 2 على اليمين شقة رقم 
زنقة طارق ابن زياد وزنقة ابن عائشة  

 18 اقامة اكسيل سيور عمارة رقم 

مراكش 2222  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : ملياء  واكيب  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ملياء  واكيب  السيدة 

اقامة الأوحيد عمارة ك شقة  82 

مراكش 2222  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ملياء  واكيب  السيدة 

اقامة الأوحيد عمارة ك شقة  82 

مراكش 2222  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   25 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 113268.

318I

CCJF

HARMOUNIA
إعالن مأعدد القرارات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

222 2، CASABLANCA MAROC

HARMOUNIA »شركة  املساهمة»

وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب، 

إقامة املشارق 2، الطابق 1،  - - 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.437.397

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 28 يوليوز 2222 تم اتخاذ 

القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: الرف  من الرأسما  االجأماعي 
إلى  درهم   (322.222,22( من 
بإصــــدار  درهم   (2 . 12.222,22(
)112. 2) سهم جديد من فئة ألف 
للسهم   درهم   (1.222,22( درهم  

الواحد، كاملة ابداء و اإلبراء.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون ابسا�شي للشركة. 
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الرف  من الرأسما  االجأماعي 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون ابسا�شي للشركة. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

غشت 2222 تحت رقم 2198 7.

322I

CYPRUS FISH

CYPRUS FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CYPRUS FISH
29 شارع عمر بن العاص الطابق 3 

رقم 26 ، 92222، طنجة املغرب
CYPRUS FISH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 29 شارع 
عمر بن العاص الطابق 3 رقم 26 - 

92222 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.122929

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تمت   2222 يناير   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
املصطفى   )ة)  السيد  تفويت 
من  اجأماعية  حصة   1.222 شبان 
السيد  لفائدة   حصة   1.222 أصل 
)ة) صالحة بن الفقيه بأاريخ 17 يناير 

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   23 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 232987.

321I

CCJF

AXELERO
إعالن مأعدد القرارات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

222 2، CASABLANCA MAROC

AXELERO »شركة  املساهمة»

وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب، 

إقامة املشارق 2، الطابق 1، - -  

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.   283

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 28 يوليوز 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: الرف  من الرأسما  االجأماعي 

إلى  درهم   (322.222,22( من 

بإصــــدار  درهم   (25.985.222,22(

)25.685) سهم جديد من فئة ألف 

للسهم   درهم   (1.222,22( درهم  

الواحد، كاملة ابداء و اإلبراء.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون ابسا�شي للشركة. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الرف  من الرأسما  االجأماعي 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون ابسا�شي للشركة. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

غشت 2222 تحت رقم 2197 7.

323I
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AUDIT HOUSE أوديت هاوس

362 مجموعة الأعلم 

360LEARNING GROUP  
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUDIT HOUSE أوديت هاوس
تجزئة الكولين 2 عمارة لوماتينيون 

الطابق 2 املكأب 6 سيدي معروف، 

22152، البيضاء املغرب

362 مجموعة الأعلم   

362LEARNING GROUP   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

سومية عمارة 82 شقة 16 حي 

النخيل  - 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 473367

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 362  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 362LEARNING مجموعة الأعلم   

.  GROUP

مكأب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعلومات و الأعلم.
زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

حي   16 شقة   82 عمارة  سومية 

البيضاء  الدار   22222  - النخيل  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 252   : السيد محمد علي بلمين 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 252   : كيران  بن  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

  FIBYSEN  : فيبايسين  الشركة 

522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد علي بلمين عنوانه)ا) 
حي السالم   4 زنقة جبل مكون رقم 

22222 الدار البيضاء املغرب.

السيد محمد بن كيران عنوانه)ا) 

36 تجزئة الرشاد كاليفورنيا 22222 

الدار البيضاء املغرب.

  FIBYSEN فيبايسين  الشركة 
 82 عمارة  سومية  زنقة  عنوانه)ا) 

الدار   22222 حي النخيل    16 شقة 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عثمان الصنهاجي عنوانه)ا) 
كاليفورنيا   51 رقم   2 تجزئة الكلين 

22222 الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا)  سنأي�شي  أمين  السيد 
تجزئة   2 زنقة بابيتري فيال سنأي�شي 

منارة 22222 الدار البيضاء املغرب

السيد محمد علي بلمين عنوانه)ا) 
حي السالم   4 زنقة جبل مكون رقم 

22222 الدار البيضاء املغرب

السيد محمد بن كيران عنوانه)ا) 

36 تجزئة الرشاد كاليفورنيا 22222 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  2  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 7295 7.

325I

الخيل والنخيل

الخيل والنخيل

 ALKHAYL WA ANNAKHIL  
A-W-A

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الخيل والنخيل

 SIS a  6 avenue OKBA agdal

Rabat ، 12122، الر1اط املغرب

 ALKHAYL WA  الخيل والنخيل

 ANNAKHIL A-W-A

  شركة ذات املسؤولية املحدودة
 SIS a  6 وعنوان مقرها اإلجأماعي
 avenue OKBA agdal Rabat -

12292 Rabat Maroc
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1 6261
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 ALKHAYL WA والنخيل   الخيل 

.  ANNAKHIL A-W-A
ادارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املزرعة وإنأاج و1ي  جمي  منأجات 
جمي   تر1ية  و  الزراعية  ابغذية 
أنواع املوا�شي بما في دلك من الخيل 
وإيراد وتصدير جمي   وشراء  واإلبل. 
إلى   

ً
إضافة بفالحة  املأعلقة  ابليات 

السياحة بكل انواعها  و1صورة أعم، 
جمي  املعامالت الأجارية والصناعية 

واملالية واملنقولة والعقارية..
 SIS a  : االجأماعي  املقر  عنوان 
  6 avenue OKBA agdal Rabat -

.12292 Rabat Maroc
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
  : ادري�شي   البدراوي  علي  السيد 
درهم   52.222 بقيمة  حصة   522

للحصة .
السيد محمد الصحمودي  :  522 
حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الصحمودي   محمد  السيد 
 Réda  3 رقم  شقة  عنوانه)ا)  
صفرو    Bensafar Séfrou  31222

املغرب .

والعائلية  الشخصية  ابسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

ادري�شي    البدراوي  علي  السيد 

عنوانه)ا) فيال رقم 333 بشاطئ تمارة 

، هرهورة  2 122 تمارة  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بالر1اط  بأاريخ - تحت رقم -.

329I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

BAM-SYMI بام سيمي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 cabinet comptabe et fiscal

benaboud

 AVENUE CHAHID AKACHAR 65

 65 AVENUE CHAHID

 AKACHAR، 92262، TANGER

Maroc

بام سيمي BAM-SYMI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

تارودانت مجم  ابراج طنجة بلوك 6 
رقم 13 مكرر طنجة - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

128381

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   18

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

بام   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BAM-SYMI سيمي

 Travaux : غرض الشركة بإيجاز 

.divers-négoce
زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

تارودانت مجم  ابراج طنجة بلوك 6 
رقم 13 مكرر طنجة - 92222 طنجة 

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 522   : بوطيب  يونس  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : بوطيب  سلمى  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوطيب  يونس  السيد 

  182 رقم  رياض  زنقة  املجد  حي 

92222 طنجة املغرب.

السيدة سلمى بوطيب عنوانه)ا) 

  182 رقم  رياض  زنقة  املجد  حي 

92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بوطيب  يونس  السيد 

  182 رقم  رياض  زنقة  املجد  حي 

92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   21 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم  512.

332I

ديوان الخدمات

STE ESPACE KIBOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ديوان الخدمات

شارع محمد الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16222، سيدي قاسم 

املغرب

STE ESPACE KIBOU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار اوالد 

نوا  قيادة عين الدفالي  - 16222 

سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

28 37

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 فبراير   26

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ESPACE KIBOU

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص

نقل البضائ 

بي  الفواكه الجافة.

عنوان املقر االجأماعي : دوار اوالد 

 16222  - الدفالي   نوا  قيادة عين 

سيدي قاسم املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد مراد كيبو :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

دوار  السيد مراد كيبو عنوانه)ا) 

 16222 اوالد بوشريحة عين الدفالي 

سيدي قاسم املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

دوار  السيد مراد كيبو عنوانه)ا) 

 16222 اوالد بوشريحة عين الدفالي 

سيدي قاسم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بمشرع بلقصيري  بأاريخ - 

تحت رقم -.

331I

FIDU-NORD-AFRIC

 كوم إيفكت

COMM' EFFECT 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDU-NORD-AFRIC

رقم 15 زنقة سبأة مونت جولي 

الطابق 2 الشقة رقم 12 املحمدية 

 N°15 RUE SEBTA MONT

 ،JOLIE ETG 2 APPT 12، 22832

املحمدية املغرب

 COMM'EFFECT كوم إيفكت 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 15 

زنقة سبأة مونت جولي الطابق 

الثاني شقة رقم 12 املحمدية - 

22382 املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.21957

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تقرر   2222 غشت   17 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

إيفكت  كوم  الوحيد   الشريك  ذات 

رأسمالها  مبلغ    COMM’ EFFECT

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

15 زنقة سبأة مونت  اإلجأماعي رقم 

 12 رقم  شقة  الثاني  الطابق  جولي 

املحمدية - 22382 املحمدية املغرب 

: املنافسة وصعو1ات كثيرة  نتيجة   

في إيجاد الز1ائن..

و حدد مقر الأصفية ب باملحمدية 
جولي  مونت  سبأة  زنقة   15 رقم 

الطابق الثاني شقة رقم 12 - 22832 

املحمدية املغرب. 

و عين:

و  غماد  املهدي   السيد)ة) 

شقة  الدوردون  زنقة   12 عنوانه)ا) 

الدار    22522 9 الجيروند البيضاء. 

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 

بأاريخ  2  باملحمدية   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 1277.

332I

CCJF

MAROC SAMAD
إعالن مأعدد القرارات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

222 2، CASABLANCA MAROC

MAROC SAMAD »شركة  

املساهمة»

وعنوان مقرها االجأماعي: كلم 6.3 

شارع موالي اسماعيل عين السب   

- - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.323.227

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 26 دجنبر 2218

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: الرف  من الرأسما  االجأماعي 
مليون  سبعين  و  خمسة  من 

مائة  إلى   درهم   (75.222.222,22(

 (162.222.222,22( مليون  و سأين 

درهم بإصــــدار خمسة و تمانين ألف 

)85.222) حصـة جديدة من فئة ألف 

للحصة   درهم   (1.222,22( درهم  

الواحدة، كاملة ابداء و اإلبراء.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون ابسا�شي للشركة. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الرف  من الرأسما  االجأماعي 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون ابسا�شي للشركة. 
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أبريل 2219 تحت رقم  72267.

333I

achaa lahcen

 SOCIETE MAROCAINE DE
 TRAVAUX ROUTIERS ET

OUVRAGE   SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

achaa lahcen

 RES. EL BAKOURI, REZ DE

 CHAUSSEE, N°11 RUE KHALID

 BEN EL OUALID, GUELIZ،

 2222، MARRAKECH MAROC

 SOCIETE MAROCAINE DE

 TRAVAUX ROUTIERS ET

OUVRAGE   SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 

الفضل، العمارة   28 رقم 221 

الطابق الثاني ، مراكش - 2222  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

126791

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 SOCIETE MAROCAINE DE

 TRAVAUX ROUTIERS ET

.OUVRAGE   SARL
-مقاو    : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغا  املومية

-نقل البضائ  لحساب الغير

وأعما   الصحي  الصرف  -أعما  

الطرق والأنمية العمرانية.

إقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 221 رقم   28 العمارة    الفضل، 

  2222  - مراكش   ، الثاني  الطابق 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسما   مبلغ 

1.222.222 درهم، مقسم كالأالي:

 5.222   : السيد عبد هللا اجرور 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 5.222   : السيد رضوان بونوارة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا اجرور عنوانه)ا) 
155 حي سيدي ميمون  4 رقم  بلوك 

  2222 ملو   الطاهرايت  قصبة 

مراكش املغرب.

السيد رضوان بونوارة عنوانه)ا) 
بن جرير   7 رقم   7 حي افريقيا زنقة 

2222  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا اجرور عنوانه)ا) 
155 حي سيدي ميمون  4 رقم  بلوك 

  2222 ملو   الطاهرايت  قصبة 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   32 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 115896.

334I

ائأمانية لرفيد

 NORTH FRESH
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائأمانية لرفيد

شارع مالك ابن مرحل’ زنقة طنجة, 

عمارة املحيط, طابق الثاني رقم:14 

، 92222، العرائش املغرب

 NORTH FRESH DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 
طنجة رقم: 14, عمارة املحيط, 

الطابق الثانى’ العرائش. - 92222 
العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
5491

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   16
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
.NORTH FRESH DISTRIBUTION
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب الغير
اعما  مخألفة

الأوزي .
زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
املحيط,  عمارة   ,14 رقم:  طنجة 
 92222  - العرائش.  الثانى’  الطابق 

العرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222   : السماللي  السيدة سناء 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سناء السماللي عنوانه)ا) 
فاس  السعادة  حي   21 زنقة   8 رقم 

92222 العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سناء السماللي عنوانه)ا) 
14, عمارة املحيط,  زنقة طنجة رقم: 
 92222 العرائش.  الثانى’  الطابق 

العرائش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالعرائش  بأاريخ 25 شتنبر 

2222 تحت رقم 673.

335I

Finconseil

PYRAMIDE TAAMIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Finconseil

 bd zerktouni ، 22222، 1 2

casablanca maroc

PYRAMIDE TAAMIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 1 شارع 

الال ياقوت الطابق 2 رقم 69 - 

22222 الدار البيضاء اململكة 

املغر1ية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

465783

 15 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 يوليوز 

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PYRAMIDE TAAMIR

الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.

شارع   1  : عنوان املقر االجأماعي 
الال ياقوت الطابق 2 رقم 69 - 22222 

الدار البيضاء اململكة املغر1ية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد كموتي ياسين :  322 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 722   : ابراهيم  كموتي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   ياسين  كموتي  السيد 

 22222 أولفا   N22  28 بلوك  عزوز 

الدار البيضاء اململكة املغر1ية.

ابراهيم عنوانه)ا)  السيد كموتي 

 22222 أولفا  فاتح  الحاج  لوط   2 

الدار البيضاء اململكة املغر1ية.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)   ياسين  كموتي  السيد 

 22222 أولفا   N22  28 بلوك  عزوز 

الدار البيضاء اململكة املغر1ية

ابراهيم عنوانه)ا)  السيد كموتي 

 22222 أولفا  فاتح  الحاج  لوط   2 

الدار البيضاء اململكة املغر1ية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بأاريخ  البيضاء   بالدار  الأجارية 

تحت رقم -.

336I

Les cafés Dubois

LES CAFÉS DUBOIS
شركة املساهمة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

Les cafés Dubois

885 املنطقة الصناعية سابينو 

نواصر ، 27222، الدار البيضاء 

املغرب

Les cafés Dubois  شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 75 زنقة 

ابمير عبد القادر - 22252  الدار 

البيضاء  املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1 829

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 29 شتنبر 2216 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

»75 زنقة ابمير عبد القادر - 22252  

 885  « إلى  املغرب»  البيضاء   الدار 

 - املنطقة الصناعية سابينو نواصر 

27222  الدار البيضاء   املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يونيو 2217 تحت رقم 22636369 .

337I

ste united consulting

STE EMELIART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste united consulting

 N° 1  ESPACE SAISS AV DES

FAR FES، 32222، FES MAROC

STE EMELIART شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 14 

فضاء سايس شارع الجيش امللكي 

فاس  - 3222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6 233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   12

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.EMELIART

التسويق   : غرض الشركة بإيجاز 

اإلنترنت  عبر  املبيعات  اإلنترنت  عبر 

اإلنترانت ، ترجمة الشبكة الخارجية.
 14 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 

امللكي  الجيش  شارع  سايس  فضاء 

فاس  - 3222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : مهى  الجنح  السيدة  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة  الجنح مهى عنوانه)ا) رقم 
14 فضاء سايس شارع الجيش امللكي 

32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  الجنح مهى عنوانه)ا) رقم 
14 فضاء سايس شارع الجيش امللكي 

32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 18533.

339I

MANAGEX

STE LOUIZI FISC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 62322، بركان املغرب
STE LOUIZI FISC  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي زاوية زنقة 
الشاوي ثريا و شارع محمد الخامس 

اقامة كعمو�شي الطابق االو   - 
62322 بركان املغرب .

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.3225
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر   2222 شتنبر   16 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 STE LOUIZI ذات الشريك الوحيد 
FISC   مبلغ رأسمالها 12.222 درهم 
وعنوان مقرها اإلجأماعي زاوية زنقة 
الشاوي ثريا و شارع محمد الخامس 
 - االو    الطابق  كعمو�شي  اقامة 
62322 بركان املغرب  نتيجة   : عدم 

النشاط .
و حدد مقر الأصفية ب زاوية زنقة 
الشاوي ثريا و شارع محمد الخامس 
 - االو    الطابق  كعمو�شي  اقامة 

62322 بركان  املغرب . 

و عين:

و  لويزي   يحيى    السيد)ة) 
القادسية  زنقة   33 رقم  عنوانه)ا) 

املغرب   بركان    62322 املسيرة   حي  

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   25 بأاريخ  ببركان   االبأدائية 

2222 تحت رقم 382/2222.

343I

SAGHROU CONSULTING

مرام بويلدينك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGHROU CONSULTING

46عمارة ب القدس2 سيدي 

البرنو�شي الدار البيضاء ، 26222، 

الدار البيضاء املغرب

مرام بويلدينك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

صهيب ارومي بلوك 39 رقم 22 

سيدي البرنو�شي الدار البيضاء - 

22612 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

471781

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   16

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

مرام   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

بويلدينك.
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أشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء و الطرقات.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 22 رقم   39 بلوك  ارومي  صهيب 
 - البيضاء  الدار  البرنو�شي  سيدي 

22612 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  522.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 5.222   : محمد  ازعني  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)   محمد  ازعني  السيد 
الطابق   115 ألخزامى ش ش عمارة 
البيضاء  الدار   22262  12 شقة   3

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)   محمد  ازعني  السيد 
ألخزامى ش ش عمارة 115 الطابق 3 
شقة 12 2262 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بأاريخ  البيضاء   بالدار  الأجارية 

تحت رقم -.
345I

RAIS AUDIT&CONSEIL

MOUSSAFIR HOTELS
شركة املساهمة

تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

MOUSSAFIR HOTELS
شركة  مجهو لة ا إل سم  ر أ سما لها    

193.222.222د ر هـــم
مقر ها اال جأما عي : الد ا ر البيضا 
ءـ   كولين  II – طريق نواصر سيدي 

معروف
السجل الأجاري الدارالبيضاء : رقم 

135865
إعــادة مـهـام مـأـصـرف

العادي  م  العا  الجم   إن   .1
يونيو   29 بأاريخ  املنعقد  السنوي 
2222 قـــد قــرر تجد يد مهـام  السيدة 
مأصـرفة  حميدة   لو1ز-بن  صوفيا 
تنأهي  سنوات  سأة  ملدة   للشركة، 

ي  العاد  العام  الجم   إنعقاد  عند 

املأعلق بحسابات  سنة 2225.

القانوني لـدى  ثم اإليداع    .2

 ، بالدارالبيضاء  الــأجارية   املحكمـة 

بأاريخ   2 أكأو1ر 2222  تــحت  عـد د 

.7 8322
مقأطف  من  أ جل  اإل شها ر

346I

AUDIT HOUSE أوديت هاوس

FIBYSEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUDIT HOUSE أوديت هاوس
تجزئة الكولين 2 عمارة لوماتينيون 

الطابق 2 املكأب 6 سيدي معروف، 

22152، البيضاء املغرب

FIBYSEN   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

سومية عمارة 82 شقة 16 حي 

النخيل  - 22222  الدار البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 723 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   12

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.  FIBYSEN

تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املساهمات في الشركات.
زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

حي   16 شقة   82 عمارة  سومية 

البيضاء   الدار    22222  - النخيل  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 522   : سنأي�شي   أمين  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : السيد عثمان الصنهاجي  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد أمين سنأي�شي  
تجزئة   2 زنقة بابيتري فيال سنأي�شي 

الدار    22222 كاليفورنيا  منارة 

البيضاء  املغرب.

الصنهاجي   عثمان  السيد 
 51 رقم   2 الكلين  تجزئة  عنوانه)ا) 

البيضاء   الدار    22222 كاليفورنيا 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد أمين سنأي�شي  
تجزئة   2 زنقة بابيتري فيال سنأي�شي 

الدار    22222 كاليفورنيا  منارة 

البيضاء  املغرب

السيد عثمان الصنهاجي عنوانه)ا) 
كاليفورنيا   51 رقم   2 تجزئة الكلين 

22222  الدار البيضاء  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 6277 7.

347I

SAGHROU CONSULTING

 OUSAADAN FOOD
 PROCESSING AND

PACKAGING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGHROU CONSULTING

46عمارة ب القدس2 سيدي 

البرنو�شي الدار البيضاء ، 26222، 

الدار البيضاء املغرب

 OUSAADAN FOOD

 PROCESSING AND

 PACKAGING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

صهيب ارومي بلوك 39 رقم 22 

سيدي البرنو�شي الدار البيضاء - 

22612 الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 72619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   17

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

مأبوعة  الشركة  تسمية 

بمخأصر  اإلقأضاء  عند 

 OUSAADAN  : تسميتها 

 FOOD PROCESSING AND

.PACKAGING

الأجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العاملية و االسأيراد و الأصدير.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 22 رقم   39 بلوك  ارومي  صهيب 

 - البيضاء  الدار  البرنو�شي  سيدي 

22612 الدار البيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد اوسعدان محمد :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اوسعدان محمد عنوانه)ا) 

 1 عمارة   22 تجزئة   2 الكوثر  اقامة 

الرحمة 2 دار بوعزة النواصر 27223 

الدار البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد اوسعدان محمد عنوانه)ا) 
 1 عمارة   22 تجزئة   2 الكوثر  اقامة 
الرحمة 2 دار بوعزة النواصر 27223 

الدار البيضاء  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بأاريخ  البيضاء   بالدار  الأجارية 

تحت رقم -.

349I

AUDIT HOUSE أوديت هاوس

موروكو سانك فايف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AUDIT HOUSE أوديت هاوس
تجزئة الكولين 2 عمارة لوماتينيون 
الطابق 2 املكأب 6 سيدي معروف، 

22152، البيضاء املغرب
موروكو سانك فايف شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 
سومية عمارة 82 شقة 16 حي 

النخيل - 22222 الدار البيضاء  
املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.381485
بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2222 يونيو   32 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
موروكو سانك فايف  مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   522.222
 82 عمارة  سومية  زنقة  اإلجأماعي 
16 حي النخيل - 22222 الدار  شقة 
البيضاء  املغرب نتيجة   : حل مبكر.
زنقة  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
حي   16 شقة   82 عمارة  سومية 
البيضاء   الدار   22222  - النخيل 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة) عبد اللطيف   الفياللي 
و  لوريو  زنقة  زاوية   6 عنوانه)ا)  و 
 22222 الوازيس  روسينيو   زنقة 
)ة)  املغرب كمصفي  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 

 25 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

غشت 2222 تحت رقم 3792 7.

352I

AMJ MANAGEMENT

BERN WELCOME S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االردن  اقامة يامنة   2 الطابق 

االو  رقم 32   طنجة ، 92222، 

طنجة املغرب

BERN WELCOME S.A.R.L  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مركب فن 

البيت العأيق ب1 اقامة 12 رقم  2 

- 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

128 29

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 BERN  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

. WELCOME S.A.R.L

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ابموا  وتقديم خدمات الكمبيوتر.

عنوان املقر االجأماعي : مركب فن 
البيت العأيق ب1 اقامة 12 رقم  2 - 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 52  : السيد عبد الغني القر1وعي 
بقيمة 1.222 درهم.

 52  : العر1اوي  نورالدين  السيد 
بقيمة 1.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

القر1وعي  الغني  عبد  السيد 
عنوانه)ا) دوار تزروت املجاعرة وزان 

16223 وزان املغرب.
العر1اوي  نورالدين  السيد 
العأيق  البيت  فن  اقامة  عنوانه)ا) 
 92222 طنجة   21 رقم   5 عمارة 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
القر1وعي  الغني  عبد  السيد 
عنوانه)ا) دوار تزروت املجاعرة وزان 

16223 وزان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكأو1ر   22 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 23  23.

354I

FINCOSA MARRAKECH

PLACOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 182 بلوك B الطابق 

االو  الشقة 7 ، 2222 ، مراكش 
املغرب

PLACOL  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي طوالة 
رياض الزيأون القديم رقم 122 
املدينة - 2222  مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.9369
بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 12 يوليوز 2222 تم تعيين 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
تانزكين عبد الرحيم و عبد الصمد 

كمسير آخر.

تبعا لوفاة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   23 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 115673.
355I

FIDUPLUS

DREAM VILLAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تاب  للشركة

FIDUPLUS
355 شارع محمد الخامس فضاء 

يسرى الطابق 9 رقم 112 ، 22152، 
الدارالبيضاء املغرب

DREAM VILLAGE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 13 زنقة 
سيدي علي إقامة الراحة رقم 9 
بورغون - 22252 الدارلبيضاء 

املغرب.
إنشاء فرع تاب  للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.261 9

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر   2222 شتنبر   29 في  املؤرخ 
تحت  للشركة   تاب   فرع   إنشاء 
و   DREAM VILLAGE التسمية 
باحمد  اوالد  دوار  بالعنوان  الكائن 
 28823  - املجدوب  مو�شى  سيدي 
املحمدية املغرب و املسير من طرف 

السيد)ة) امغرفاوي محمد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  2  باملحمدية   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 1155.
356I

AUDIT HOUSE أوديت هاوس

MTM TRAVEL & EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AUDIT HOUSE أوديت هاوس
تجزئة الكولين 2 عمارة لوماتينيون 
الطابق 2 املكأب 6 سيدي معروف، 

22152، البيضاء املغرب
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MTM TRAVEL & EVENTS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 55 شارع 
عمر الخيام بوسيجور - 22382 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.116385

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 شتنبر   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة)  نور الدين نقود   
أصل  من  اجأماعية  حصة   3.222
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   3.222
عبد القادر  شطابي بأاريخ 16 شتنبر 

.2222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 23 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 7213 7.

357I

FINCOSA MARRAKECH

LOBATRAVS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رف  رأسما  الشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 182 بلوك B الطابق 

االو  الشقة 7 ، 2222 ، مراكش 
املغرب

LOBATRAVS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
املسار رقم 321 الشقة رقم 1 الحي 
الصناعي - 2222  مراكش املغرب.

رف  رأسما  الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.38793
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تم   2222 يوليوز   28 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  
أي  درهم»   32.222.222« قدره 
إلى  درهم»   32.222.222« من 

»6.222.222 درهم» عن طريق :  -.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 115825.

362I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

AFAHA ELECTRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°183 2EME  ETAGE ، 23222،

BENI MELLAL MAROC
AFAHA ELECTRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي محل 

بأجزئة االمل الضحى الرقم 126  - 
23222 بني مال  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
12 81

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   25
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AFAHA ELECTRO
بي    : بإيجاز  الشركة  غرض 

االجهزة االلكترونية بالأقسيط.
محل   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 -   126 بأجزئة االمل الضحى الرقم 

23222 بني مال  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد عبد العزيز العمري :  752 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 252   : العمري  أسماء  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

العمري  العزيز  عبد  السيد 
عنوانه)ا) حي االمل تجزئة لال حسناء 
بني مال    23222  3 الطابق   12 رقم 

املغرب.
السيدة أسماء العمري  عنوانه)ا) 
 23222 حي االمل بلوك  2 رقم 12  

بني مال  املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العمري  العزيز  عبد  السيد 
عنوانه)ا) حي االمل تجزئة لال حسناء 
بني مال    23222  3 الطابق   12 رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  2  مال    ببني  االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 597.
362I

MJ MANAGEMENT

 SATIMAR TRANS SARL ((
EX WIDAMED

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N  TANGER ، 92222،

TANGER MAROC
 SATIMAR TRANS SARL ( EX(

WIDAMED شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
موالي اليوسف 52 عمارة الفأح 

الطابق 5 رقم 43  - 92222 طنجة 
املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.62 85
بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 12 شتنبر 2222 تقرر حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 SATIMAR TRANS SARL ((
رأسمالها  مبلغ    EX WIDAMED
مقرها  وعنوان  درهم   122.222

اليوسف  موالي  شارع  اإلجأماعي 
  43 رقم   5 الطابق  الفأح  عمارة   52

 : نتيجة    املغرب  طنجة   92222  -

.MANQUE DE TRAVAIL

شارع  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

الفأح  عمارة   52 اليوسف  موالي 
طنجة   92222  -   43 رقم   5 الطابق 

املغرب. 

و عين:

و  محمد  بن  محمد    السيد)ة) 

حي مسنانة البيت العأيق  عنوانه)ا) 
 92222 طنجة   25 رقم   15 عمارة   2

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 

شتنبر   29 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 5227.

365I

beroc conseil

 MH AMENAGEMENT ET

AGENCEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

beroc conseil

 imm 62 appt 7 av zerktouni v.n

 fes ZERKTOUNI، 32222، FEZ

maroc

 MH AMENAGEMENT ET

AGENCEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 181 حي 

النهضة سيدي عال  البحراوي  - 

15252 عال  البحراوي  املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.44376

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 يوليوز   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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كبدي  حسني  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجأماعية  حصة   522
522 حصة لفائدة  السيد )ة) محمد 

إدري�شي بأاريخ 27 يوليوز 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بأاريخ  بالخميسات   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 1135.
366I

املركز املراك�شي لإلرشاد

OM LOGISTIC & TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

املركز املراك�شي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 2، 
مراكش املغرب

 OM LOGISTIC & TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي : تجزئة 
 62 املسار الطابق الثاني طريق 
آسفي  - 2222  مراكش  املغرب .

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.86175
بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تقرر   2222 يوليوز   31 في  املؤرخ 
 OM LOGISTIC & TRADING حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
اإلجأماعي تجزئة  62 املسار الطابق 
الثاني طريق آسفي  - 2222  مراكش  
النشاط  لأوقف  نتيجة  املغرب  

الأجاري .
و عين:

السيد)ة) محي الدين   عسيران و 
املسار الطابق  تجزئة  62  عنوانه)ا) 
الثاني طريق آسفي  2222  مراكش 

املغرب  كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
تجزئة  وفي   2222 يوليوز   31 بأاريخ 
طريق  الثاني  الطابق  املسار   62 

آسفي  - 2222  مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   16 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 2  115.
367I

FIGENOUV

GAS PROD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 52252، مكناس املغرب
GAS PROD  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 232 
تجزئة فأيحة 3 - 52252 مكناس 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.45159

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
31 غشت 2222 تم تعيين  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

كاسمي سالم كمسير آخر
تبعا لقبو  اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

2222 تحت رقم 2958.
368I

EXTRA COMPT

ASAFABENTRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

EXTRA COMPT
 SECTEUR A RUE 33 N° 6 EL

 BASSATINE ، 52222، MEKNES
MAROC

ASAFABENTRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجأماعي تجزئة 
قبيبش ، رقم 32 ، البساتين ،  - 

522222 مكناس املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.47147
بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تم تغيير  31 غشت 2222  املؤرخ في 
البضائ   »نقل  من  الشركة  نشاط 

لحساب الغير
الأصدير واالسأيراد

البضائ   »نقل  إلى  النيضوص» 
لحساب الغير

الأصدير واالسأيراد
غسل السيارات».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بمكناس  بأاريخ 22 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 3225.
369I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

CAFE ALI كافي علي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 cabinet comptabe et fiscal
benaboud

 AVENUE CHAHID AKACHAR 65
 65 AVENUE CHAHID

 AKACHAR، 92262، TANGER
Maroc

CAFE ALI كافي علي شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي الشارع 

الرئي�شي منطقة السانية بير الشفاء 
رقم 68 تكرر رقم 122 - 92222 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.87867

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
املؤرخ في 15 يوليوز 2219 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
CAFE ALI كافي علي   الشريك الوحيد 
مبلغ رأسمالها 12.222 درهم وعنوان 
الرئي�شي  الشارع  اإلجأماعي  مقرها 
رقم  الشفاء  بير  السانية  منطقة 
طنجة   92222  -  122 تكرر رقم   68

املغرب نتيجة   : تاثر الشركة.

الشارع  الأصفية ب  و حدد مقر 

الرئي�شي منطقة السانية بير الشفاء 

 92222  -  122 رقم  تكرر   68 رقم 

طنجة املغرب. 

و عين:

بداو و عنوانه)ا)  علي    السيد)ة) 

 7 القم  العراق  زنقة  الحسنية  حي 

)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 

أكأو1ر   21 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 5285.

371I

fiduciaire ficogest  

 SOCIETE TRANSPORT

OUHRA JAMAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduciaire ficogest

64 شارع بيرانزاران تنغير 5822  ، 

5822 ، تنغير املغرب

 SOCIETE TRANSPORT OUHRA

JAMAL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 25 

الحي الصناعي تنغير - 5822  تنغير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

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 

 SOCIETE TRANSPORT OUHRA

.JAMAL

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائ  لفائدة الغير.
 25 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 

تنغير    5822 - الحي الصناعي تنغير 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 32.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جما  اهرى عنوانه)ا) رقم 

25 الحي الصناعي تنغير 5822  تنغير 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جما  اهرى عنوانه)ا) رقم 

25 الحي الصناعي تنغير 5822  تنغير 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بتنغير  بأاريخ - تحت رقم -.

372I

fiduciaire ficogest  

 SOCIETE BOUAANNI
IRIIGATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire ficogest

64 شارع بيرانزاران تنغير 5822  ، 

5822 ، تنغير املغرب

 SOCIETE BOUAANNI

IRIIGATION شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تدافالت 

تغزوت تنغير - 5822  تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   17
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 SOCIETE BOUAANNI  :

.IRIIGATION
تجارة و   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تركيب معدات الزراعة و الري.
تدافالت   : عنوان املقر االجأماعي 
تغزوت تنغير - 5822  تنغير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لعوان  محمد  السيد 
تدافالت تغزوت تنغير 5822  تنغير 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لعوان  محمد  السيد 
تدافالت تغزوت تنغير 5822  تنغير 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بتنغير  بأاريخ - تحت رقم -.
373I

ائأمانية لرفيد

IRRIGATION NEJMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائأمانية لرفيد
شارع مالك ابن مرحل’ زنقة طنجة, 
عمارة املحيط, طابق الثاني رقم:14 

، 92222، العرائش املغرب

IRRIGATION NEJMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

شعبان 1 رقم: 74, الطابق الأاني, 

العرائش تجزئة شعبان 1 رقم: 74, 

الطابق الأاني, العرائش 92222 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

5487

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 غشت   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.IRRIGATION NEJMA

انجازات   : غرض الشركة بإيجاز 

مشاري  الري

معدات الري على االرا�شي.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الأاني,  الطابق   ,74 رقم:   1 شعبان 

 ,74 رقم:   1 العرائش تجزئة شعبان 

 92222 العرائش  الأاني,  الطابق 

العرائش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  222.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : الرواز  سعيد  السيد  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 1.222   : خر1وش  احمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الرواز  سعيد  السيد 

الطابق   ,74 رقم:   1 شعبان  تجزئة 

العرائش   92222 العرائش  الأاني, 

املغرب.

عنوانه)ا)  خر1وش  احمد  السيد 
الطابق   ,74 رقم:   1 شعبان  تجزئة 

العرائش   92222 العرائش  الأاني, 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الرواز  سعيد  السيد 
الطابق   ,74 رقم:   1 شعبان  تجزئة 

العرائش   92222 العرائش  الأاني, 

املغرب

عنوانه)ا)  خر1وش  احمد  السيد 
الطابق   ,74 رقم:   1 شعبان  تجزئة 

العرائش   92222 العرائش  الأاني, 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالعرائش  بأاريخ  2 شتنبر 

2222 تحت رقم 667/2222.

374I

ائأمانية النماء

HADAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائأمانية النماء

172 تجزئة االندلس شارع بئر انزران 

مكناس ، 52222، مكناس املغرب

HADAL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الحي 
السكني ENA سيدي سليمان مو  

الكيفان  - 52122 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

52779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

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 

.HADAL
غرض الشركة بإيجاز : اسأيراد و 

تصدير 
الأجارة

تحويل النفايات الصلبة.
الحي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
مو   سليمان  سيدي   ENA السكني 

الكيفان  - 52122 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد عاد  بكيار :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عاد  بكيار عنوانه)ا) الحي 
مو   سليمان  سيدي   ENA السكني 

الكيفان 52122 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عاد  بكيار عنوانه)ا) الحي 
مو   سليمان  سيدي   ENA السكني 

الكيفان 52122 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

2222 تحت رقم 9 29.

375I

AUDINET

TIM-LOOK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUDINET
 RUE AIT OURIR BD MLY 23
 YOUSSEF CASABLANCA ،

22222، CASABLANCA MAROC
TIM-LOOK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
عبداللطيف بن قدور نهاية ريف 

إقامة تريبكا محل - 22222 
الدار1يضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

474411

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

TIM-  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.LOOK

مؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 

تجميل صالون تصفيف الشعر

فئة الخدمات

الأجميل

ومعدات  منأجات  و1ي   شراء 

تصفيف الشعر واملاكياج

الشعر  تصفيف  اكسسوارات 

واملاكياج

اسأيراد وتصدير جمي  املنأجات 

واملواد املأعلقة لغرض الشركة.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

ريف  نهاية  قدور  بن  عبداللطيف 

 22222  - محل  تريبكا  إقامة 

الدار1يضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : امغار  هشام  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 12222  : امغار  هشام  السيد   

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  امغار  هشام  السيد 

51شارع عبد اللطيف بنقدور الطابق 

الدار1يضاء   22222 نورا  اقامة   1

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  امغار  هشام  السيد 

51شارع عبد اللطيف بنقدور الطابق 

الدار1يضاء   22222 نورا  اقامة   1

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 8227 7.

377I

FIDUPLUS

LBA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUPLUS

355 شارع محمد الخامس فضاء 

يسرى الطابق 9 رقم 112 ، 22152، 

الدارالبيضاء املغرب

LBA IMMOBILIER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 26 محج 

مرس السلطان الطابق 1 الشقة 
رقم 3 - 22162 الدارلبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 72785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   31

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 LBA  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.IMMOBILIER

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

: 26 محج  عنوان املقر االجأماعي 

مرس السلطان الطابق 1 الشقة رقم 

3 - 22162 الدارلبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 
درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيد عبد هللا الرملي 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا الرملي عنوانه)ا) 
 1 3 الطابق  تجزئة النجد 2 بلوك ت 

222 2 الجديدة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا الرملي عنوانه)ا) 
 1 3 الطابق  تجزئة النجد 2 بلوك ت 

222 2 الجديدة  املغرب
تم اإليداع القانوني ب-  بأاريخ  2 

شتنبر 2222 تحت رقم -.

378I

LE PREMIER CONSEIL

IND AOUZAL TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسما  الشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

 2222، MARRAKECH MAROC
IND AOUZAL TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي املنارة 
بلوك حرف ب الطابق الراب  الشقة 
رقم 32 مراكش - 2222  مراكش 

املغرب.
رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.31889

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تم   2222 شتنبر   11 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  
»822.222 درهم» أي من »222.222 
عن  درهم»   1.222.222« إلى  درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ 21 أكأو1ر  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 115932.

379I

CAF MANAGEMENT

EM TELECOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسما  الشركة

CAF MANAGEMENT
الزنقة 37 الرقم 17 حي الهناء ، 
22212، الدار البيضاء املغرب
EM TELECOM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 3 زنقة 
بوان ديجور الرقم  3 بوركون - 
22222 الدار البيضاء املغرب.

رف  رأسما  الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.2975 1
بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تم   2222 غشت   25 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  
»922.222 درهم» أي من »122.222 
عن  درهم»   1.222.222« إلى  درهم» 
ديون  م   مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 6211 7.

382I

BNAT ALAID

BANAT ALAID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BNAT ALAID
 Madinat Alwahda B NR 216

 LAAYOUNE ، 72222، Laayoune
Maroc

BANAT ALAID شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مدينة 
الوحدة بلوك ب رقم 216 العيون - 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
33263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BANAT ALAID
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وشراء  و1ي   وتوزي   املصفاة  املياه 

آالت الأصفية.
مدينة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - العيون  الوحدة بلوك ب رقم 216 

72222 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 622   : بيبيأو  فاطمأو  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 252   : بيبيأو  حورية  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 152   : السيد عبد العالي عبيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فاطمأو بيبيأو عنوانه)ا) 
 227 رقم  و  بلوك  الوحدة  تجزئة 

72222 العيون املغرب.
عنوانه)ا)  بيبيأو  حورية  السيدة 
 227 رقم  و  بلوك  الوحدة  تجزئة 

72222 العيون املغرب.
عبيدة  العالي  عبد  السيد 
 12 شارع بن بطوطة رقم  عنوانه)ا) 

حي الفداء 72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمأو بيبيأو عنوانه)ا) 
 227 رقم  و  بلوك  الوحدة  تجزئة 

72222 العيون املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالعيون  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 4389.

381I

aice compta

 ETABLISSEMENT
BENMAKHLOUF

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 22192،

casablanca maroc

 ETABLISSEMENT

BENMAKHLOUF شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 13 أحمد 

املجاتي اقامة جبا  االلب الطابق 1 
رقم 8 حي املعاريف  - 22372 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

473695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

مأبوعة  الشركة  تسمية 

بمخأصر  اإلقأضاء  عند 

 ETABLISSEMENT  : تسميتها 

.BENMAKHLOUF

في  تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جمي  املواد و االالت .

عنوان املقر االجأماعي : 13 أحمد 

 1 املجاتي اقامة جبا  االلب الطابق 
الدار   22372 - 8 حي املعاريف   رقم 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

  : بنمخلوف   الدين  بدر  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

بنمخلوف   الدين  بدر  السيد 
زنقة   5 م  الصدري  حي  عنوانه)ا) 
البيضاء   الدار   22652  11 رقم   57

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بنمخلوف   الدين  بدر  السيد 
 57 5 زنقة  عنوانه)ا) حي الصدري م 
رقم 11 22652 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 7562 7.

382I

senhaja para

SENHAJA PARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

senhaja para

 rue annasr targuist ، 32352، 25

targuist maroc

senhaja para شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي محل رقم 

25 شارع النصر - 32352 تارجيست 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 48

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

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 

.senhaja para
غرض الشركة بإيجاز : بي   املواد 
الشبه طبية و الأجميلية بالأقسيط 

و بالجملة .
عنوان املقر االجأماعي : محل رقم 
25 شارع النصر - 32352 تارجيست 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222  : السيد محمد الرحموني 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 1222  : السيد محمد الرحموني   

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الرحموني عنوانه)ا) 
عابد  سيدي  حي  العال  شارع   23

32222 الحسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الرحموني عنوانه)ا) 
عابد  سيدي  حي  العال  شارع   23

32222 الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  بأارجيست   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم -.
383I

ائأمانية لرفيد

TILAL MESFIOUA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائأمانية لرفيد
شارع مالك ابن مرحل’ زنقة طنجة, 
عمارة املحيط, طابق الثاني رقم:14 

، 92222، العرائش املغرب
TILAL MESFIOUA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

طنجة رقم: 14, عمارة املحيط, 

الطابق الثانى’ العرائش. - 92222 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

5465

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 TILAL  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.MESFIOUA

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص

النقل لحساب الغير

نقل البضائ .
زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

املحيط,  عمارة   ,14 رقم:  طنجة 

 92222  - العرائش.  الثانى’  الطابق 

العرائش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 122   : نقمان  حفيظ  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

  : املنصوري  عبداملنعم  السيد 

922 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نقمان  حفيظ  السيد 
14, عمارة املحيط,  زنقة طنجة رقم: 

 92222 العرائش.  الثانى’  الطابق 

العرائش املغرب.

املنصوري  عبداملنعم  السيد 
عنوانه)ا) زنقة طنجة رقم: 14, عمارة 

العرائش.  الثانى’  الطابق  املحيط, 

92222 العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

املنصوري  عبداملنعم  السيد 

عنوانه)ا) زنقة طنجة رقم: 14, عمارة 

العرائش.  الثانى’  الطابق  املحيط, 

92222 العرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالعرائش  بأاريخ 22 شتنبر 

2222 تحت رقم 639/2222.

384I

CAF MANAGEMENT

NATURANA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

CAF MANAGEMENT

الزنقة 37 الرقم 17 حي الهناء ، 

22212، الدار البيضاء املغرب

NATURANA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : دوار 

لهوامي بوجعدية بوسكورة - 22222 

الدار البيضاء املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.322931

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 25 غشت 2222 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية   NATURANA

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

درهم   2.28 .222 رأسمالها  مبلغ 

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار لهوامي 

الدار   22222  - بوجعدية بوسكورة 

البيضاء املغرب نتيجة لأوقف نشاط 

الشركة.

و عين:

السيد)ة) ر1ي   ناد و عنوانه)ا) دوار 

 22222 بوسكورة  بوجعدية  لهوامي 

)ة)  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

دوار  وفي   2222 غشت   25 بأاريخ 

لهوامي بوجعدية بوسكورة - 22222 

الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 7982 7.

385I

SERVICE ADMINISTRATIFS

KHASAN AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

SERVICE ADMINISTRATIFS

تجزئة  الورود A1 رقم القطعة 172 

العوامة طنجة ، 92222، طنجة 

املغرب

KHASAN AUTO  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : شارع 

الحسن الثاني رقم 122 طنجة - 

92222 طنجة املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.233886

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر   2222 يوليوز   22 في  املؤرخ 

شركة ذات    KHASAN AUTO حل 

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   12.222

اإلجأماعي شارع الحسن الثاني رقم 

طنجة املغرب   92222  - طنجة   122

كافية  ار1اح  تحقيق  لعدم  نتيجة 

لأغطية مصاريف الشركة.

و عين:

السيد)ة) حسن  خيي و عنوانه)ا) 

شارع الحسن الثاني رقم 122 طنجة 

)ة)  املغرب كمصفي  طنجة   92222

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

شارع  وفي   2222 شتنبر   29 بأاريخ 

طنجة   122 رقم  الثاني  الحسن 

شارع الحسن الثاني رقم 122 طنجة 

92222 طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   17 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 4713.

386I
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CABINET BADREDDINE

 TRANSFERT WISSAL

YASMINE
إعالن مأعدد القرارات

CABINET BADREDDINE

279 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 2، مراكش املغرب

 TRANSFERT WISSAL YASMINE

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: 9 سوق 

سين شارع عال  الفا�شي  - - مراكش 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.82693

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في  2 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

بي  مجموع الحصص اللدي يصل الى 

522 حصة اجأماعية لفائدة االنسة 

لبطاقة  الحاملة  الدياني  عواطف 

و   I719 32 رقم  الوطنية  الأعريف 

رقم  الساكنة بحي الجبلية بلوك  2 

25 بني مال 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  الخمسة  حنان  السيدة  اقالة 

أصبحت  بالأالي  ,و  الشركة  تسيير 

املساهمة  الدياني  عواطف  االنسة 

الوحيدة للشركة ب 522 حصة كما 

للشركة  الوحيدة  املسيرة  أصبحت 

ملدة غير محددة للشركة م  امضائها 

الوحيد 

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم *: الذي ينص على مايلي: 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ 22 أكأو1ر  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 115966.

388I

AK3

AK3
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AK3

 CM HAY FIRDAOUS LOT AL

 IKHTIAR NO 118 ،  2122،

Marrakech MAROC

AK3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي ح م حي 

الفردوس تجزئة االخأيار رقم 118 

مراكش - 2122  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

126827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   12

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

.AK3 : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

 IMPOTET : غرض الشركة بإيجاز

 *EXPORTDES PRODUITS

 FABRICATION D*

EMBALAGE PAPIER ET CARTON

 LA PROMOTION  *

I M M O B I L I E R E .

 BIOALIMENTAIRES ET

.COSMETIQUES

ح م حي   : عنوان املقر االجأماعي 

 118 رقم  االخأيار  تجزئة  الفردوس 

مراكش - 2122  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عباس شأوان عنوانه)ا) ح 

م حي الفردوس تجزئة االخأيار رقم 

118 مراكش 2122  مراكش املغرب.

ح  السيد خالد شأوان عنوانه)ا) 

م حي الفردوس تجزئة االخأيار رقم 

118 مراكش 2122  مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  شأوان  خولة  السيدة 

ح م حي الفردوس تجزئة االخأيار رقم 

118 مراكش 2122  مراكش املغرب.

خنجاري   خديجة  السيدة 

ح م حي الفردوس تجزئة  عنوانه)ا) 

  2122 مراكش   118 رقم  االخأيار 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خالد شأوان عنوانه)ا) ح 

م حي الفردوس تجزئة االخأيار رقم 

118 مراكش 2122  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   32 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 6153.

389I

audiciaire compta

STE 2L ROSE   2ل روز
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

audiciaire compta

رقم 5 شارع غسان كنفاني عمارة 

فضاء لالمريم رقم 5 الطابق الثاني  

فاس ، 32222، فاس املغرب

2  روز   STE 2L ROSE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 44 

تجزئة تغات 2  تغات  - 32122 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63851

 12 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : 2  روز   

.STE 2L ROSE
صيانة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املجا  ابخضر والحدائق و الحراسة.

 44 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 
تجزئة تغات 2  تغات  - 32122 فاس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222   : هوداني  ليلى  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  هوداني  ليلى  السيدة 
رقم 44 تجزئة تغات 2 تغات  32122 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  هوداني  ليلى  السيدة 
رقم 44 تجزئة تغات 2 تغات  32122 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 6 22.
392I

DATA COMPTA

3H STAR SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

DATA COMPTA
 RUE DE LA LIBERTE 5  ETAGE

 3 N° 13 BP 2253 ، 92222،
TANGER MAROC

 3H STAR SERVICES
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شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي  ساحة 

ابراهيم الروداني، زنقة السينة، 

اقامة بتهوفن 2، الطابق 3 رقم 82  - 

92222 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.89135

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 12 غشت 2222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
زنقة  الروداني،  ابراهيم  ساحة   «

 3 الطابق   ،2 اقامة بتهوفن  السينة، 
رقم 82  - 92222 طنجة املغرب» إلى 

مجم  مسك الليل،  »طريق الر1اط، 

بلوك G1 ، الطابق السفلي رقم 13 - 

92222 طنجة  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 272 23.

391I

سوالر اليونس تيكنولوجيس

 SOLAR ALLIANCE

TECHNOLOGIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سوالر اليونس تيكنولوجيس

حي الهدي رقم 113 تنالت 2 ، 

82272، أكادير املغرب

 solar alliance technologies

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي الهدي 
رقم 113 تنالت 2 - 82272 أكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

44461

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 solar  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.alliance technologies
دراسة و   : غرض الشركة بإيجاز 

انجاز مشاري  الطاقات املأجددة.
عنوان املقر االجأماعي : حي الهدي 
أكادير   82272  -  2 تنالت   113 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  نعناعي  الياس  السيد 
بلوك س رقم  2 أنزا 82221 أكادير 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  نعناعي  الياس  السيد 
بلوك س رقم  2 أنزا 82221 أكادير 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  باكادير   الأجارية 

2222 تحت رقم 96461.
392I

ZHAR AHMED

HICHAM IAMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZHAR AHMED
 HAY QODS BENSOUDA ، 11

32232، FES MAROC
HICHAM IAMAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 126 

القطب الحضري رأس املاء قطاع 11 
جماعة عين الشقف - 36122 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6 281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HICHAM IAMAR

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

عنوان املقر االجأماعي : رقم 126 

القطب الحضري رأس املاء قطاع 11 

جماعة عين الشقف - 36122 فاس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 522   : السيد هشام العبدالوي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

  : احمادوش  الدين  نور  السيد 

522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هشام العبدالوي عنوانه)ا) 

فيال 39/ ك أ تجزئة الحديقة اتغات  

32292 فاس املغرب.

احمادوش  الدين  نور  السيد 

تغات  جبل  زنقة    2 عنوانه)ا) 

النرجس د  32272 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هشام العبدالوي عنوانه)ا) 

فيال 39/ ك أ تجزئة الحديقة اتغات  

32292 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   22 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 67/2222 2.

393I

BMH EXPERTS

 ANFA RETAIL FINANCE

COMPANY SARL AU
إعالن مأعدد القرارات

BMH EXPERTS

 rue Van Zeeland 6 rue Van 6

 Zeeland، 223 2، Casablanca

BMH EXPERTS

 ANFA RETAIL FINANCE

COMPANY SARL AU »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: مكأب 

إدارة مركز التسوق أنفا بليس  

بوليفارد دي ال كورنيش عين دياب  

22222 الدار البيضاء اململكة 

املغر1ية.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.2235 

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

31 غشت 2222 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

 Nso Ojong اسأقالة السيد  مايلي: 

اعأباًرا  كمدير  مهامه  من   Nfung

ونتيجة   .2222 أغسطس   31 من 

 Ryan Alver السيد  يظل   ، لذلك 

Mackenzie املدير الوحيد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 13: الذي ينص على مايلي: 

واحد  مدير  قبل  من  الشركة  يدار 

 ، الطبيعيين  أكثر من ابشخاص  أو 

سواء كانوا شركاء أم ال ، يأم تعيينهم 

لفترة  الوحيد  املساهم  من  بقرار 

محددة في قانون الأعيين.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748133.

394I
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BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

SEEK TAGHDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS
اقامة ساحة فاس الطابق االو  

مكأب رقم 1 شارع ابراهيم روداني 

م.ج فاس ، 32222، فاس املغرب

SEEK TAGHDA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 21 

الطابق 5 مكأب 36 اقامة مكاتب 

بالص شارع عبد الكرم الخطابي 

فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63981

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 SEEK  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.TAGHDA

اعما    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الأنظيف و الحدائق.

عنوان املقر االجأماعي : عمارة 21 

مكاتب  اقامة   36 مكأب   5 الطابق 

الخطابي  الكرم  عبد  شارع  بالص 

فاس - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيد يوسف الخاوى 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف الخاوى عنوانه)ا)  
فاس 32222  فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف الخاوى عنوانه)ا)  
فاس 32222  فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 2373.
395I

NORD FINANCE

Sté DULIDA CALL CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NORD FINANCE
 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER ETAGE ، 32222، AL
HOCEIMA MAROC

 Sté DULIDA CALL CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 
الحمراء 2 شارع خالد ابن الوليد 
– الطابق الراب - الشقة رقم 13  - 

MAROC .92252 أصيلة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   15
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 Sté  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DULIDA CALL CENTER
غرض الشركة بإيجاز : * ٳحداث٬ 

تسيير واسأغال  مركز اإلتصا .

خارج  اإلتصا   بمهام  القيام   *
البالد.

والبريد  الهاتف  عبر  التسويق   *
اإللكتروني.

  * تقديم جمي  الخدمات املأعلقة 
اسأخدام  خال   من  باإلتصاالت 

الأقنيات الحديثة.
نقل٬  شراء٬  حصو ٬  دراسة٬   *
لجمي   منح  بي ٬  اسأغال ٬  تباد ٬ 
براءات اإلختراع٬                    التراخيص 
للحساب  الأجارية  والعالمات 
الحصري للشركة في كل من املغرب                         

والخارج.                
الصناعية٬  العمليات  جمي    *
الأجارية٬املالية٬ املنقولة أو العقارية٬ 
ذات صلة مباشرة                     ٲو 
غير مباشرة م  موضوع الشركة وأي 

مواضي  مماثلة أو ذات صلة.          
جمي   عبر  الشركة  مشاركة   *  
أو  املقاوالت  جمي   في  الوسائل 
الشركات التي تم ٳحداثها                  أو 
تكون  قد  التي  ٳحداثها٬  سيأم  التي 
السيما  الشركة٬  بموضوع  مرتبطة 
جديدة٬  شركات  ٳنشاء  طريق  عن 
اندماج٬  عمليات  مساهمات٬ 

تحالفات أو مشاري  مشتركة. 
عمارة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الوليد  ابن  خالد  شارع   2 الحمراء 
 -   13 الشقة رقم  الطابق الراب -   –

.MAROC .92252 أصيلة
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد بنزازا سهيل :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سهيل  بنزازا  السيد 
 32222  11 رقم  رشد  ابن  شارع 

.MAROC الحسيمة
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  سهيل  بنزازا  السيد 
 32222  11 رقم  رشد  ابن  شارع 

MAROC الحسيمة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

29 شتنبر  بأاريخ  االبأدائية باصيلة  

2222 تحت رقم 121.

396I

NORD FINANCE

 Sté UNIVERSAL

ALIMENTAIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NORD FINANCE

 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER ETAGE ، 32222، AL

HOCEIMA MAROC

 Sté UNIVERSAL ALIMENTAIRE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي ٳڭارور–

الجماعة الحضرية أجدير - 32223 

MAROC .ٳقليم الحسيمة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3135

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 Sté  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.UNIVERSAL ALIMENTAIRE

غرض الشركة بإيجاز : بي ٬ توزي  

وتسويق املواد الغذائية بالأقسيط٬ 

بنصف الجملة أو الجملة.                    

سمسرة٬  بي ٬  شراء٬  تجارة٬   *   

توزي  بالأقسيط٬ بنصف الجملة أو 

الجملة لجمي  املنأجات واملواد.
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فضاءات  وٳسأغال   خلق   *  

تجارية. 

بصفة  واالسأيراد  الأصدير   *   

عامة.

   * نقل البضائ  عن طريق البر.

جمي   و1ي   شراء  تشغيل٬   *   

التراخيص  اإلختراع٬  براءات 

والعالمات الأجارية املأعلقة بموضوع                       

الشركة داخل املغرب والخارج.               

الصناعية٬  العمليات  جمي    *

الأجارية واملالية ذات صلة مباشرة ٲو 

غير مباشرة م  موضوع الشركة. 

الغير  ٲو  املباشرة  املشاركة   *

ٲو  الشركات  من  ٲي  في  املباشرة 

وال                     مماثل  موضوع  ذات  املقاوالت 

سيما من خال  ٳنشاء شركات جديدة 

أو مساهمات أو عمليات اندماج أو 

تحالفات أو مشاري  مشتركة.

ٳڭارور–  : عنوان املقر االجأماعي 

 32223 - الجماعة الحضرية أجدير 

.MAROC .ٳقليم الحسيمة

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : محمد  زريوح  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد زريوح محمد عنوانه)ا) حي 

أجدير  الحضرية  الجماعة  الدوالي- 

.MAROC 32223 ٳقليم الحسيمة

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد زريوح محمد عنوانه)ا) حي 

أجدير  الحضرية  الجماعة  الدوالي- 

MAROC 32223 ٳقليم الحسيمة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  بالحسيمة   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 521.

397I

NORD FINANCE

STE SOTRACORIF SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسما  الشركة

NORD FINANCE
 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER ETAGE ، 32222، AL
HOCEIMA MAROC

STE SOTRACORIF SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
سيدي منصور رقم 28 شارع سيدي 
منصور رقم 28 32222 الحسيمة 

.MAROC
رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1729

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تم   2222 شتنبر   25 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  
»922.222 درهم» أي من »122.222 
عن  درهم»   1.222.222« إلى  درهم» 
ديون  م   مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بأاريخ  بالحسيمة   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 516.
398I

conseils sarl

CAFE PUERTO BANUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

conseils sarl
شارع لبنان اقامة يامنة 1 مكأب 
رقم 19 طنجة، 92222، طنجة 

املغرب
CAFE PUERTO BANUS  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 7 شارع 
محمد السادس تجزئة فلورنسيا 
الطابق السفلي طنجة 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

89269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

القانون  إعداد  تم   2218 ماي   23

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

. PUERTO BANUS

اسأغال    : غرض الشركة بإيجاز 

املقهى.

شارع   7  : عنوان املقر االجأماعي 

فلورنسيا  تجزئة  السادس  محمد 

الطابق السفلي طنجة 92222 طنجة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد بناني توفيق  :  122 حصة 

بقيمة 1.222 درهم للحصة .

 السيد بناني توفيق  : 122 بقيمة 

1.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بناني توفيق  عنوانه)ا) حي 

سيدي البخاري تجزئة بن عزايز رقم 

82 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بناني توفيق  عنوانه)ا) حي 

سيدي البخاري تجزئة بن عزايز رقم 

82 92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   23 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2218 تحت رقم 222282.

399I

gest consultants

NOBLESSE DU MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

gest consultants

15 زنقة القا�شي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 22122، الدار 

البيضاء املغرب

NOBLESSE DU MAROC شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي زاوية 

شارع الزرقطوني و املسيرة الخضراء 

مركز توين طابق 1  - 22122 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.21685

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في 25 غشت 2222 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 NOBLESSE DU الوحيد  الشريك 

 12.222 رأسمالها  مبلغ    MAROC

درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي زاوية 

شارع الزرقطوني و املسيرة الخضراء 

الدار   22122  -   1 مركز توين طابق 

ازمة   : نتيجة    املغرب  البيضاء 

اقأصادية.

زاوية  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

شارع الزرقطوني و املسيرة الخضراء 

الدار   22122  -   1 مركز توين طابق 

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  بناني  ناريمان   السيد)ة) 
الكندي  يوسف  ابو  زنقة  عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   22132 املهدي  قيال 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
زاوية   : بالأصفية  املأعلقة  الوثائق 

شارع الزرقطوني و املسيرة الخضراء 

مركز توين طابق 1 
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 747491.

 22I

HOME COMPTA

 EQUIPEMENTS PARTS 77

ET SERVICE MAROC
إعالن مأعدد القرارات

HOME COMPTA

 WIFAK 1 BD OUED OUARGHA

 N° 122 ETG 1 EL OULFA ،

222 2، CASABLANCA MAROC

 EQUIPEMENTS PARTS ET 77

SERVICE MAROC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 6 زنقة 

آلناين الطابق 2 رقم  2 درب غلف - 

22122 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.383771

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 25 غشت 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

الذي  الحصص:  بي   رقم  قرار 

ينص على مايلي:  السيد محمد يومني 

بقيمة  سهم   (822( ثمانمائة  يبي  

122.22 درهم لصالح السيدة فاطمة 

الزهراء تبارك.

الجديد  الأقسيم  رقم   قرار 

مايلي:  على  ينص  الذي  للحصص: 

تقرر حجز ابسهم املحددة أدناه في 

السيدة فاطمة   - املقترحات الأالية: 

الزهراء تبارك ………. 1.222 سهم.

وحيدا  مسيرا  تعيين  رقم  قرار 

مايلي:  على  ينص  الذي  للشركة: 

الزهراء  فاطمة  السيدة  الجم   عين 

تبارك مسيرة للشركة و دلك ملدة غير 

محدودة.

الذي  قرار رقم صالحيات اإلدارة: 
ينص على مايلي:  لإلدارة كل الحقوق 
لصالح  و  باسم  للعمل  اإلدارية 
الشركة و تمثيلها في جمي  ابحوا .  
تخصها  وثيقة  كل  في  الشركة  تمثل 
بإمضاء  البنكية   العمليات  كدا  و 

السيدة فاطمة الزهراء تبارك
القانوني  الشكل  تغيير  قرار رقم  
قرر   الذي ينص على مايلي:  للشركة: 
الجم  تغيير شكل الشركة من شركة 
شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 
من شريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد
قرار رقم  تحويل املقر االجأماعي: 
الجم   قرر   الذي ينص على مايلي: 
العنوان  االجأماعيإلى  املقر  تحويل 
الأالي: 194 حي الفأح 3 طريق 14 عين 

الشوق - كازابالنكا
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 
الذي ينص على   :8 بند رقم بند 

مايلي: مساهمات
الذي ينص على   :9 بند رقم بند 

مايلي: رأس املا 
الذي ينص على   :7 بند رقم بند 

مايلي: اإلدارة
15: الذي ينص على  بند رقم بند 

مايلي: صالحيات اإلدارة
الذي ينص على   :4 بند رقم بند 

مايلي: املقر االجأماعي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748373.

 21I

الحبيب الهيبة

لوجيماك كاز
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

الحبيب الهيبة
3، شارع 9 بريزاش تقاط  شارع 
رحا  املسكيني ، 2 221، الدار 

البيضاء املغرب
لوجيماك كاز 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 88 شارع 

ام الر1ي  اقامة كولزا الطابق 

االو  الرقم 6 الولفة - 22222 

Casablanca املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.322875

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في 23 غشت 2222 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد لوجيماك كاز  مبلغ 

وعنوان  درهم    22.222 رأسمالها 

88 شارع ام الر1ي   مقرها اإلجأماعي 

 6 الرقم  االو   الطابق  كولزا  اقامة 

الولفة - Casablanca 22222 املغرب 

نتيجة   : مشاكل مأعددة.

و حدد مقر الأصفية ب 88 شارع 

ام الر1ي  اقامة كولزا الطابق االو  

 22222 املغرب  الولفة   6 الرقم 

Casablanca املغرب. 

و عين:

الصديق   زايد  موالي  السيد)ة) 

سكوار  اقامة  عنوانه)ا)  و  العلمي 

 12 الرقم   5 سييل اقامة ب الطابق 

السالم  حي  املنصور  يعقوب  شارع 

املغرب   Casablanca  22222

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : 88 شارع 

ام الر1ي  اقامة كولزا الطابق االو  

الرقم 6 الولفة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

غشت 2222 تحت رقم 743984.

 22I

gest consultants

RESIDENCE NAYLA
إعالن مأعدد القرارات

gest consultants

15 زنقة القا�شي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 22122، الدار 

البيضاء املغرب

RESIDENCE NAYLA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: 223 شارع 

الزرقطوني  - 22122 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: -.

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 17 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 

مايلي: الرف  من راسما  الشركة من  

222.22 122 د الى  622.22 722 د

على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

الشركة  راسما   من  النقص  مايلي: 

من 622.22 722 د الى  222.22 12 د

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

على  ينص  الذي   :21 رقم  بند 

حصة   122 مكوار:  لطيفة  مايلي: 

اجأماعية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 747811.

 23I

CAF MAROC

LABORALSHIELD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°22 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 92222،

TANGER MAROC

 LABORALSHIELD
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شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة واد 
زيز رقم 22 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 12 - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

128 29

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 أكأو1ر   25

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.LABORALSHIELD

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مالبس العمل و معدات السالمة .
زنقة واد   : عنوان املقر االجأماعي 
الطابق  كاسطيا  اقامة   22 رقم  زيز 

طنجة   92222  -  12 رقم  الثاني 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 252   : الفركلي   حمزة  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 252   : اسلمان  لطفي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 252   : املجاطي  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد محمد العلوي الطرحو�شي 

درهم   122 بقيمة  حصة   252   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد حمزة الفركلي  

محمد  الشيخ  شارع  الجديد  حي 

 93122  1 الحراق زنقة واد زيز رقم 

فنيدق املغرب.

عنوانه)ا)  اسلمان  لطفي  السيد 

 23 ب   2 حنان  اقامة  مسنانة  حي 

طنجة   92222  35 رقم   7 الطابق 

املغرب.

السيد ياسين املجاطي عنوانه)ا) 

اقامة املسأقبل امنية 22 عمارة 27 

رقم 32 92222 طنجة املغرب.

السيد محمد العلوي الطرحو�شي 

عنوانه)ا) اسبانيا . . اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد حمزة الفركلي  

محمد  الشيخ  شارع  الجديد  حي 

 93122  1 الحراق زنقة واد زيز رقم 

فنيدق املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   22 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 12  23.

 2 I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

2I Z PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR

 83-LOT EL MADINA 1 N 81

 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،

26222، BERRECHID MAROC

2I Z PROMOTION  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي محل رقم 

18 الطابق الثالث رقم 2 تجزئة 

سكن الدروة برشيد  - 26222 

برشيد  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1 251

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 2I Z  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. PROMOTION

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

عنوان املقر االجأماعي : محل رقم 

18 الطابق الثالث رقم 2 تجزئة سكن 

برشيد    26222  - برشيد   الدروة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد  يوسف زميز  :  332 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

  : السيد عبد اللطيف طرمو�شي  

332 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

السيد زهير جوهري  :  2 3 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زميز   يوسف  السيد  

القطب الحضري حي الريان رقم 168 

النواصر 26222 النواصر  املغرب.

طرمو�شي  اللطيف  عبد  السيد 

الزاوية  سحابات  دوار  عنوانه)ا) 

النواصر  26222 النواصر  املغرب.

السيد زهير جوهري  عنوانه)ا) حي 
 114 رقم   89 زنقة   1 الرياض مجا  

الناضور  26222 الناضور  املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  زميز   يوسف  السيد  

القطب الحضري حي الريان رقم 168 

النواصر 26222 النواصر  املغرب

طرمو�شي  اللطيف  عبد  السيد 

الزاوية  سحابات  دوار  عنوانه)ا) 

النواصر  26222 النواصر  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   25 بأاريخ  االبأدائية ببرشيد  

2222 تحت رقم 1279.

 25I

BOULANGERIE BEN’S

)BOULANGERIE BEN'S (BBS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOULANGERIE BEN›S

 N° 9 QUARTIER INDUSTRIEL

 SIDI GHANEM ،  2112،

MARRAKECH Maroc

  (BOULANGERIE BEN›S (BBS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 N° 9 وعنوان مقرها اإلجأماعي

 QUARTIER INDUSTRIEL, SIDI

GHANEM - atlasmilk@gmail.

com MARRAKECH MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

123323

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   22

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. (BOULANGERIE BEN’S (BBS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 PATISSIER VENDANT EN

 D E T A I L , B O U L A N G E R

 (EXPLOITANT(,BICUITS OU

 GATEAUX SECS (FABRICANT

(DE

 N° 9  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 QUARTIER INDUSTRIEL, SIDI

GHANEM - atlasmilk@gmail.

.com MARRAKECH MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 12.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

 BENSAOUD السيد 
 MOHAMED TAOUFIK :  122

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 BENSAOUD السيد 
 MOHAMED TAOUFIK : 122

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
 BENSAOUD السيد 
عنوانه)ا)   MOHAMED TAOUFIK
 N°  9 QUARTIER INDUSTRIEL
 SIDI GHANEM  2112

.Marrakech Maroc
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 BENSAOUD السيد 
عنوانه)ا)   MOHAMED TAOUFIK
 N° 9 QUARTIER INDUSTRIEL
 SIDI GHANEM  2112

MARRAKECH MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بمراكش   الأجارية 
رقم  تحت   2222 يناير   21
 M21_22_2218351112836

./2222 /D. A. C. E
 26I

الناظور للحسابات

CAFE IRAGMACH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

الناظور للحسابات
شارع االمير سيدي محمد الحي 
االداري سيتي املحمدية بلوك د 
الطابق الثاني رقم 5 ، 62222، 

الناظور املغرب
CAFE IRAGMACH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
الحسن الثاني العروي - 62222 

الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.22239

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تمت   2222 شتنبر   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

زوهير لكموش  )ة)  تفويت السيد 

999 حصة اجأماعية من أصل 999 

الحسن   )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

لكموش بأاريخ 22 شتنبر 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 21 بأاريخ  بالناضور   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 3 32.

 27I

EURODEFI

SACLIMPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 22362، CASABLANCA

MAROC

SACLIMPORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 

 RUE AHMED TOUKI RES

 OUROK 3ETG APPT 3 15 BD

ABDELMOUMEN 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.233523

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في 21 شتنبر 2222 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  SACLIMPORT الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسمالها 12.222 درهم وعنوان 

 RUE AHMED اإلجأماعي  مقرها 

 TOUKI RES OUROK 3ETG APPT

 3 15 BD ABDELMOUMEN

الدار البيضاء املغرب نتيجة   22222

  : خسائر كبيرة في العمالء.

 RUE ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
 AHMED TOUKI RES OUROK
الدار   3ETG APPT 3 - 22222

البيضاء املغرب. 
و عين:

   NUNES ALVES السيد)ة) 
عنوانه)ا)  و   JOAO CARLOS
 PORTUGAL 22222 MAVILA

PORTUGAL كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

: محضر حل الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748347.

 28I

EURODEFI

IRRIGACAO IFOLLKI 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 22362، CASABLANCA

MAROC
 IRRIGACAO IFOLLKI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
الأصفية)

 AV LALLA وعنوان مقرها اإلجأماعي
  YACOUT 5 EME ETAGE APPT D

2222 - الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.357281

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 21 شتنبر 2222 تقرر حل 
املحدودة   املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    IRRIGACAO IFOLLKI
وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
 AV LALLA اإلجأماعي  مقرها 
  YACOUT 5 EME ETAGE APPT D
2222 - الدار البيضاء املغرب نتيجة 

  : خسارة ز1ائن مهمة.

 AV ب   الأصفية  مقر  وحدد 
 LALLA YACOUT 5 EME ETAGE
 APPT D 39  PORTUGAL 2222

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

   NUNES ALVES السيد)ة) 
عنوانه)ا)  و   JOAO CARLOS
 PORTUGAL 22222 PORTUGAL

PORTUGAL كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقأضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

: محضر حل  شركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748349.
 29I

STE SUD EST GESTION SARL

 CENTRE DE DIALYSE EL
FAROUK PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 26 العمارة 99 شارع موالي 

علي الشريف ، 52222، الرشيدية 
املغرب

 CENTRE DE DIALYSE EL
  FAROUK PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 54 
تجزئة عين العاطي 2 - 52222 

الرشيدية املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.12681

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تم تعيين   2222 يونيو   21 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

حفي�شي حسن كمسير وحيد
تبعا لقبو  اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

يوليوز 2222 تحت رقم 176.
 12I
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CAPITAL PROJECT STRATEGIES

3Z FOURNITURES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAPITAL PROJECT STRATEGIES

  5AVENUE MOHAMED V

 5EME ETAGE N°17 ، 92222،

TANGER MAROC

3Z FOURNITURES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي املنطقة 

الصناعية الطريق 2 رقم 75 طريق 

تطوان - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

128383

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   15

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 3Z  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FOURNITURES

بي    : بإيجاز  الشركة  غرض 

لألسالك  والجملة  بالأقسيط 

واالكسسوارات واللوازم الصناعية.

املنطقة   : عنوان املقر االجأماعي 
طريق   75 رقم   2 الصناعية الطريق 

تطوان - 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

  22  : السيد خليل بناني زهوان 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة ايمان بناني زهوان :  22  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 222  : السيد حمزة بناني زهوان 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

زهوان  بناني  خليل  السيد 
 71 قطعة  فاتن  تجزئة  عنوانه)ا) 
 92222 الكبيرة  مغوغة   3 طابق 

طنجة املغرب.
زهوان  بناني  ايمان  السيدة 
الحسن  موالي  تجزئة  عنوانه)ا) 
مرشان   8 رقم  جييد  بن  تجزئة 

92222 طنجة املغرب.
زهوان  بناني  حمزة  السيد 
عنوانه)ا) حي لال الشافية زنقة 1 رقم 

46 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
زهوان  بناني  خليل  السيد 
 71 قطعة  فاتن  تجزئة  عنوانه)ا) 
 92222 الكبيرة  مغوغة   3 طابق 

طنجة املغرب
زهوان  بناني  ايمان  السيدة 
الحسن  موالي  تجزئة  عنوانه)ا) 
مرشان   8 رقم  جييد  بن  تجزئة 

92222 طنجة املغرب
زهوان  بناني  حمزة  السيد 
عنوانه)ا) حي لال الشافية زنقة 1 رقم 

46 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكأو1ر   21 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 5125.

411I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

FASTLIFELOCATION
إعالن مأعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريأانيا صندوق البريد 
2629 ، 2222 ، مراكش املغرب

FASTLIFELOCATION »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجأماعي: عمارة 
برماس الطابق الخامس شقة 

رقم 45 - جيليز - 2222    مراكش 
املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.98175

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 23 غشت 2222 تم اتخاذ 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
- رف  الرأسما  االجأماعي الذي يبلغ 

مقسم  درهم   122.222,22 حاليا 

من  اجأماعية  حصة   1.222 على 

درهم للحصة الواحدة   122,22 فئة 

ومحرر بكامله بمبلغ 3.622.222,22 

 3.722.222,22 إلى  لرفعه  درهم 

درهم من خال  تقديم 3 عقارات من 

املمألكات الخاصة للشريك الوحيد، 

أي إصدار 36.222 حصة اجأماعية 

درهم   122,22 بقيمة  جديدة 

للواحدة والتي اكأأبت كلها وحررت 

 Axel SBILLE بكاملها كالأالي : السيد

37.222 = حصة اجأماعية

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

الذي ينص على   :7 و   6 بند رقم 

مايلي: تعديل املواد 6 و 7

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   32 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 115895.

 12I

SOCIETE EL FCHOUCH TRADING SARL AU

 SOCIETE EL FCHOUCH 
 TRADING SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE EL FCHOUCH

TRADING SARL AU

 Hay sidi ali karia ba Mohamed

 Taounate ، 3 252، Karia ba

Mohamed taouante MAROC

 SOCIETE EL FCHOUCH 

    TRADING SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي سيدي 

علي قرية با محمد تاونات - 252 3 

قرية با محمد تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   25

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 SOCIETE EL FCHOUCH   :

.   TRADING SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : - 

تجارة الخبز واملعجنات و الحلويات في 

املأاجر املأخصصة.

- تجارة املواد الغذائية العامة
- أعما  البناء املأخصصة ابخرى
عنوان املقر االجأماعي : حي سيدي 

 3 252 - علي قرية با محمد تاونات 

قرية با محمد تاونات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد الفشوش ادريس  :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الفشوش ادريس  عنوانه)ا) 

دوار والد خليفة عين الشقف فاس 

32252 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الفشوش ادريس عنوانه)ا) 

دوار والد خليفة عين الشقف فاس 

32252 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ 32 شتنبر  االبأدائية بأاونات  

2222 تحت رقم 293.

413I
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PLAYA AZUL

SHOUAAYBE FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLAYA AZUL

 Rue 11 Janvier Rue 11 Janvier،

72222، LAAYOUNE MAROC

SHOUAAYBE FISH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
االمل 1 رقم 8 املر�شى العيون 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

33283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   32

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SHOUAAYBE FISH

الأجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة بي  االسماك بالجملة.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

االمل 1 رقم 8 املر�شى العيون 72222 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

بلحمرة  الجليل  عبد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

بلحمرة  الجليل  عبد  السيد 
عنوانه)ا) زنقة ملوية رقم 21 املر�شى 

72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بلحمرة  الجليل  عبد  السيد 
عنوانه)ا) زنقة ملوية رقم 21 املر�شى 

72222 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالعيون  بأاريخ 22 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 2332.
414I

ائأمانية لرفيد

TRANS AIN DFALI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائأمانية لرفيد
شارع مالك ابن مرحل’ زنقة طنجة, 
عمارة املحيط, طابق الثاني رقم:14 

، 92222، العرائش املغرب
TRANS AIN DFALI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 
طنجة رقم: 14, عمارة املحيط, 

الطابق الثانى’ العرائش. - 92222 
العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
5469

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.AIN DFALI
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب الغير

النقل الشخ�شي

نقل البضائ .

زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

املحيط,  عمارة   ,14 رقم:  طنجة 

 92222  - العرائش.  الثانى’  الطابق 

العرائش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

الحواش  عبدالقادر  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الحواش  عبدالقادر  السيد 

عنوانه)ا) زنقة طنجة رقم: 14, عمارة 

العرائش.  الثانى’  الطابق  املحيط, 

92222 العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحواش  عبدالقادر  السيد 

عنوانه)ا) زنقة طنجة رقم: 14, عمارة 

العرائش.  الثانى’  الطابق  املحيط, 

92222 العرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالعرائش  بأاريخ 22 شتنبر 

2222 تحت رقم 3/2222 6.

415I

MAROC COMPTA PLUS

RIEGOS EL MARDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجأماعي للشركة

MAROC COMPTA PLUS

55 باب الثالتاء الطابق االو  الشقة 

رقم 2 الفقيه بن ضالح ، 23222، 

FKIH BEN SALAH MAROC

RIEGOS EL MARDI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار اوالد 

زمام - 23552 سوق السبت املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1877

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تحويل   تم   ماي 2222  املؤرخ في 26 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
سوق   23552  - زمام  اوالد  »دوار 

»اوالد عبو اوالد  إلى  السبت املغرب» 

تادلة   قصبة   23352  - يوسف  

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  االبأدائية بقصبة تادلة  

شتنبر 2222 تحت رقم 79/2222.

416I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SAL-AMA SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 82222،

AGADIR MAROC

SAL-AMA SUD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز 

تفراوت مدينة تفراوت تيزنيت - 

52 85  تيزنيت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

4481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2219 دجنبر   19

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
SAL-  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AMA SUD
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفنادق ، الفندق ، اإلقامة .
مركز   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - تيزنيت  تفراوت  مدينة  تفراوت 

52 85  تيزنيت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسما   مبلغ 

7.222.222 درهم، مقسم كالأالي:
العقار   : السيد سعيد امشاعرو 
مدينة  تفراوت  بلدية  مركز  في  يق  
سأمائة  بمساحة  تزنيت  تفراوت 
وتسعون مترا مربعا )692 م²) بقيمة 

7.222.222 درهم.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعيد امشاعرو عنوانه)ا) 
  85 52 تيزنيت  طريق املن تفراوت  

تيزنيت املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
امشاعرو  الحفيظ  السيد 
تيزنيت  تفراوت   تزكا  حي  عنوانه)ا) 

52 85  تيزنيت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ 25 شتنبر  االبأدائية بأيزنيت  

2222 تحت رقم 681.
417I

Zirana Maroc

 INDUSTRIE NAVALE
TURCO MAROCAINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Zirana Maroc
 App 1 Imm 36 Avenue Med

 Ben Abdellah VN ،  6222، SAFI
MAROC

 INDUSTRIE NAVALE TURCO

MAROCAINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 6 

مكرر زنقة دكار حي املستششفى  - 

6222   آسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

12731

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   23

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 INDUSTRIE NAVALE TURCO

.MAROCAINE

بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السفن بجمي  أنواعها

 هدم جمي  أنواع السفن بإعادة 

إعمارها أو بدونها

وتشغيل  وتجهيز  وتطوير  تمويل   

بناء  أحواض  وصيانة  وصيانة 

السفن..

 6 الرقم   : عنوان املقر االجأماعي 

 - مكرر زنقة دكار حي املستششفى  

6222   آسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 622   : السيد بلبل محمد علي  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 332   : حسن  كوميرت  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد ديريلي حسين :  72 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بلبل محمد علي  عنوانه)ا) 

دنزلي  99999 دنزلي تركيا.

عنوانه)ا)  كوميرت حسن  السيد 
توزال 99999 توزال تركيا.

عنوانه)ا)  حسين  ديريلي  السيد 
دنزلي  99999 دنزلي  تركيا.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  كوميرت حسن  السيد 
توزال 99999 توزال تركيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   18 بأاريخ  االبأدائية بآسفي  

2222 تحت رقم 12731.
418I

شركة ألأيرفيد ش.م.م

NO-STRESSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

شركة ألأيرفيد ش.م.م
زنقة 21 رقم 22 حي النجاح 

خنيفرة، 222 5، خنيفرة املغرب
NO-STRESSE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

اليمن 21 - 222 5 خنيفرة املغرب.
تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.2291

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 18 شتنبر 2222 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
خنيفرة   5 222  -  21 »تجزئة اليمن 
تجزئة  الأاني  »الطابق  إلى  املغرب» 
اليمن 21 - 222 5 خنيفرة  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بخنيفرة  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 229.
419I

LA REUSSITE CONSEIL

 KITTANI BUSINESS
HYGIENE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LA REUSSITE CONSEIL
 Hay Tarik Rue 3  N° 5, 2ème

 ،Etage Sidi Bernoussi . ، 22622

الدارالبيضاء املغرب

 KITTANI BUSINESS HYGIENE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 5 

شارع عبد هللا بن ياسين عمارة 

بيلدون الطابق 5 رقم 5 - 22522 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

474417

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KITTANI BUSINESS HYGIENE

غرض الشركة بإيجاز : الأنظيف، 

والصناعية،   ، ،املطاعم  املباني 

 ، والخاصة  املهنية  والخدمات 

املنز ،  وحديقة   ، العام  والأنظيف 

املساحات  في  والعمل   ، والبستنة 

املوق ،  نهاية  في  العمل  ؛  الخضراء 

وتصني   تسويق  ؛  الغبار  وإزالة 

 ، والأطهير   ، الأنظيف  منأجات 

ومكافحة الحشرات ، إزالة الشوائب، 

اإلدارية  للمباني  الفئران  إبادة 

والصناعية ؛.

 5  : االجأماعي  املقر  عنوان 

عمارة  ياسين  بن  هللا  عبد  شارع 
 22522  -  5 رقم   5 الطابق  بيلدون 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
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 1.222  : السيد فطان املصطفى 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فطان املصطفى عنوانه)ا) 
 111 شقة  الفا�شي  عال   زنقة   23
الدارالبيضاء   22122 بنجدية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فطان املصطفى عنوانه)ا) 
 111 شقة  الفا�شي  عال   زنقة   23
بنجدية 22122 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 8232 7.

 22I

FIDEREC

AGAPANTHE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDEREC
 LOT MAATALLAH 1655

 ASKEJOUR ،  2222،
MARRAKECH MAROC

AGAPANTHE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي  43 درب 
هالنة بوطويل مراكش املدينة - 

2222  مراكش املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.18723

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 22 يوليوز 2222 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
  AGAPANTHE الوحيد  الشريك 
درهم   122.222 رأسمالها  مبلغ 
درب   43 وعنوان مقرها اإلجأماعي  
 - املدينة  مراكش  بوطويل  هالنة 
2222  مراكش املغرب نتيجة   : بي  

جمي  ابصل الأجاري.

43 درب  و حدد مقر الأصفية ب 
 - املدينة  مراكش  بوطويل  هالنة 

2222  مراكش املغرب. 
و عين:

 Françoise Marie السيد)ة)  
كلم  عنوانه)ا)  و   Christine  Pellet
تحناوت  أغواتيم  أوريكة  طريق   14
املغرب  مراكش    2222 مراكش 

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   32 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 115883.
 21I

CABINET HAMZAOUI

 CONSORTIUM DE
 CONSTRUCTION NAVALE

»YACHT «CCN
إعالن مأعدد القرارات

CABINET HAMZAOUI
 19BIS AVENUE OMAR IBN AL
 KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،

92222، TANGER MAROC
 CONSORTIUM DE

 CONSTRUCTION NAVALE
YACHT «CCN» »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: ميناء 

الصيد  رقم 28  - 92222 طنجة 
املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.7453
بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 27 غشت 2222
تم اتخاذ القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الشركة  راسما   قيمة  رف   مايلي: 
 3222222 الى  درهم  من122222 
درهم و دلك باضافة مبلغ 2922222 
درهم  املسحوب من الحساب الجاري 
النسبة  حسب  الشركة  في  للشركاء 

االجأماعية  الحصص  من  املئوية  

بهدا  و  الشركة.  في  يمألكنها  التي 

حصة اجأماعية   2922 سيأم خلق 

حسب  الشركاء  الى  سندت  جديدة 
مساهمنهم. تغيير البند 6  من القانون 

االسا�شي الخاص براسما  الشركة  : 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  جدد  مسييرين   3 -اضافة 

التي كانت مسيرة من طرف املسيير 

الوحيد السيد شاكر مطال�شي الطاهر 

و هن السيدات بوهريز امينة - شاكر 

مطال�شي  شاكر  و  ليلى  مطال�شي 

و بهدا تصبح الشركة مسيرة  بشرى. 

طرف  من  املحضر  تاريخ  من  ابأدءا 

مطال�شي  شاكر  السيد  مسييرين   4

 - امينة  بوهريز  السيدات  و  الطاهر 

شاكر مطال�شي ليلى و شاكر مطال�شي 

بامضاء  و  محددة  غير  ملدة  بشرى 

فردي ووحيد للسيد شاكر مطال�شي 

مشترك من طرف  الطاهر او امضاء 

السيدة  م   بوهريز  امينة  السيدة 

السيدة  م   او  ليلى  مطال�شي  شاكر 
شاكر مطال�شي بشرى

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحديث القانون االسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 
بند رقم البند 6 - راسما  الشركة: 

الذي ينص على مايلي: حدد راسما  

ثالثة ماليين درهم  الشركة في مبلغ  

ثالثة  الى  مقسمة  درهم   3222222

حصص اجأماعية من   3222 االف 

فئة الف درهم 1222 درهم املسندة 

الى الشركاء بعد رف  راسما  الشركة 

حسب نسبة مساهمتهم في راسما  

مطال�شي  شاكر   : كالأالي  الشركة 

بوهريز   امينة   - حصة   752 طاهر 

ليلى   مطال�شي  شاكر   - حصة   752
شاكر مطال�شي بشرى   - حصة   752

752 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   22 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 4815.

 22I

STE VIP COMPTA

SOCIETE TAAMIR SOUSS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

STE VIP COMPTA

 BD BIR ANZARANE IMM

 ERAC APP N° 6 QU HASSANI

 YOUSSOUFIA،  6322،

YOUSSOUFIA MAROC

SOCIETE TAAMIR SOUSS  شركة 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجأماعي رقم 

133 شارع املسفيوي الحي الحسني 

مراكش  - 2132  مراكش  املغرب .

تغيير تسمية الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

61657

 بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 22 أكأو1ر  221 تم تغيير 

 SOCIETE« من  الشركة  تسمية 

 SOCIETE« إلى   «  TAAMIR SOUSS

. « ETBA

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   25 بأاريخ  بمراكش   الأجارية 

 221 تحت رقم 72382.

 23I

SPEED SHIP

SPEED SHIP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SPEED SHIP

25 شارع عبد هللا بن ياسين اقامة 

بلدون طابق 7 املكأب رقم 8 ، 

22322، الدا البيضاء املغرب

SPEED SHIP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 25 

شارع عبد هللا بن ياسين اقامة 

بلدون طابق 7املكأب 28 - 22322 

الدارالبيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 7 525

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 SPEED : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.SHIP

-اسأيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

وتصدير

-تاجر.

عنوان املقر االجأماعي : 25 شارع 

عبد هللا بن ياسين اقامة بلدون طابق 

الدارالبيضاء   22322  -  28 7املكأب 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : جودة  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جودة  محمد  السيد 
 14 رقم   411 بلوك  النجمة  درب 

الدار البيضاء   22222 حي الحسني  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  جودة  محمد  السيد 
حي   14 رقم   411 درب النجمة بلوك 

الحسني 22222 الدار البيضاء الدار 

البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم -.

 2 I

ESPACE CONSULTING

FES REAL ESTATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ESPACE CONSULTING
 AV ALLAL BEN ABDELLAH, 12

 BUREAUX MENARA, VN ،
32222، FES MAROC

FES REAL ESTATE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 9 درب 
البشارة,بن صافي, فاس املدينة - 

32222 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.26793

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 يوليوز   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
   Thierry )ة)  السيد  تفويت 
حصة   DUTRANNOY  22
حصة    22 أصل  من  اجأماعية 
 Catherine Diane (لفائدة  السيد )ة
يوليوز   27 بأاريخ   BELLAFRONTO

.2222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   29 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 29 2.
 25I

STE VIP COMPTA

SOCIETE TAAMIR SOUSS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE VIP COMPTA
 BD BIR ANZARANE IMM

 ERAC APP N° 6 QU HASSANI
 YOUSSOUFIA،  6322،
YOUSSOUFIA MAROC

  SOCIETE TAAMIR SOUSS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 133 

شارع املسفيوي حي الحسني مراكش  
- 2132  مراكش  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

61657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون  مارس  221   17

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. SOCIETE TAAMIR SOUSS

مقاو    : بإيجاز  الشركة  غرض 

اعما  مأنوعة .

عنوان املقر االجأماعي : رقم 133 

شارع املسفيوي حي الحسني مراكش  

- 2132  مراكش  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيد دوعدي محمد  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 1222  : السيد دوعدي محمد    

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد دوعدي محمد  

دوار تقسبيت بلفاع شأوكة ايت باها  

87122 شأوكة ايت باها  املغرب .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد دوعدي محمد  

دوار تقسبيت بلفاع شأوكة ايت باها  

87122 شأوكة ايت باها املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   28 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

 221 تحت رقم 66612.

 26I

CABINET HAMZAOUI

LA PRAIRIE ROSE
إعالن مأعدد القرارات

CABINET HAMZAOUI

 19BIS AVENUE OMAR IBN AL

 KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،

92222، TANGER MAROC

LA PRAIRIE ROSE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 78 شارع 

املكسيك 78 شارع املكسيك 92222 

طنجة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.257 9

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 22 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

جديدات  مسيرات   3 اضافة  مايلي: 

للشركة  الوحيد  و  القديم  للمسيير 

و  الطاهر  مطال�شى  شاكر  السيد 

شاكر   - هن السيدات بوهريز امينة 
مطال�شي ليلى - شاكر مطال�شي بشرى 

ملدة غير محددة. و بهدا تصبح الشركة 

ابأدءا من تاريخ املحضر مسييرة من 

طرف 4 مسييرين و هم  السيد شاكر 

مطال�شى الطاهر و السيدات بوهريز 

- شاكر مطال�شي ليلى و شاكر  امينة 

مطال�شي بشرى و دلك بامضاء وحيد 

و فردي للسيد شاكر مطال�شي الطاهر 

او بامضاء مشترك من طرف السيدة 

شاكر  السيدة  م   امينة  بوهريز 

شاكر  السيدة  م   او  ليلى  مطال�شي 

مطال�شي بشرى.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحديث القانون االسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم بند 12: الذي ينص على 

مايلي: تسير الشركة و ملدة غير محددة  

السيد  مسييرين و هم    4 من طرف 

السيدات  و  الطاهر  مطال�شى  شاكر 

بوهريز امينة - شاكر مطال�شي ليلى
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دلك  و  بشرى  مطال�شي  شاكر  و   
وحيد و فردي للسيد شاكر  بامضاء 
مشترك  مطال�شي الطاهر او بامضاء 
امينة م   السيدة بوهريز  من طرف 
م   او  ليلى  مطال�شي  شاكر  السيدة 

السيدة شاكر مطال�شي بشرى.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   22 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 4814.

 27I

FIDEREC

HADIKA MARIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

FIDEREC
 LOT MAATALLAH 1655

 ASKEJOUR ،  2222،
MARRAKECH MAROC

HADIKA MARIA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي :  37 درب 
زمران حارة صورة  - 2222  مراكش 

املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.22289

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تقرر   2222 فبراير  في  2  املؤرخ 
شركة ذات   HADIKA MARIA حل 
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   522.222
حارة  زمران  درب   37 اإلجأماعي  
املغرب  مراكش    2222  - صورة  

نتيجة لبي  جمي  ابصل الأجاري.
و عين:

  LAURENCE السيد)ة) 
 RUE  7 عنوانه)ا)   و   GENNARIE
LITTERA 12122 AIX-EN-
PROVENCE FRANCE كمصفي )ة) 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
بأاريخ  2 فبراير 2222 وفي  37 درب 
زمران حارة صورة  - 2222  مراكش 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 11555.
 28I

rochdi conseil

SAHARA-COMPTA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

rochdi conseil
تجزئة القوات املساعدة رقم 143 
العيون ، 72222، العيون املغرب

SAHARA-COMPTA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع  
بئرنزران زنقة الزالقة عمارة الجماني 
رقم  2 العيون  - 72222 العيون 

املغرب.
تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.17295

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
املؤرخ في 29 شتنبر 2222 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
بئرنزران زنقة الزالقة عمارة  »شارع  
 72222  - العيون   الجماني رقم  2 
االمير   »شارع  إلى  املغرب»  العيون 
 25 رقم   21 عمارة  موالي عبد هللا  

العيون  - 72222 العيون  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالعيون  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 2323.
 29I

segex

TARBOOSH TRAVEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 232  ،
32222، fes MAROC

TARBOOSH TRAVEL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 6 
اقامة مجد زنقة الشيخ ماء العينين 

الشقة رقم 9 الطابق 4 املدينة 

الجديدة فاس .  - 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

62289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

القانون  إعداد  تم   2222 يناير   12

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TARBOOSH TRAVEL

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياحي .

 6 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

العينين  اقامة مجد زنقة الشيخ ماء 

املدينة   4 الطابق   9 رقم  الشقة 

فاس   32222  -   . فاس  الجديدة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

  : الجليل  عبد  سليماني  السيد  

762 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

 82   : اسمهان   الأازي  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 82   : شيماء  سليماني  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 82   : ياسين   سليماني  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الجليل  عبد  سليماني  السيد  

زنقة  مجد  اقامة   6 رقم  عنوانه)ا) 

 9 رقم  الشقة  العينين  ماء  الشيخ 

  . فاس  الجديدة  املدينة   4 الطابق 

32222 فاس املغرب.

السيدة الأازي اسمهان  عنوانه)ا) 

اقامة مجد زنقة الشيخ ماء   6 رقم 

 4 الطابق   9 رقم  الشقة  العينين 

املدينة الجديدة فاس .  32222 فاس 

املغرب.

السيدة سليماني شيماء عنوانه)ا) 

اقامة مجد زنقة الشيخ ماء   6 رقم 

 4 الطابق   9 رقم  الشقة  العينين 

املدينة الجديدة فاس .  32222 فاس 

املغرب.

السيد سليماني ياسين  عنوانه)ا) 

اقامة مجد زنقة الشيخ ماء   6 رقم 

 4 الطابق   9 رقم  الشقة  العينين 

املدينة الجديدة فاس .  32222 فاس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الجليل  عبد  سليماني  السيد  

زنقة  مجد  اقامة   6 رقم  عنوانه)ا) 

 9 رقم  الشقة  العينين  ماء  الشيخ 

  . فاس  الجديدة  املدينة   4 الطابق 

32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 744.

 32I

شركة ألأيرفيد ش.م.م

NO-STRRESSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

شركة ألأيرفيد ش.م.م

زنقة 21 رقم 22 حي النجاح 

خنيفرة، 222 5، خنيفرة املغرب

NO-STRRESSE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي الطابق 

الأاني  تجزئة اليمن 21 - 222 5 

خنيفرة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.2291
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بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تم تغيير   2222 شتنبر   18 املؤرخ في 

نشاط الشركة من »مسأغل مقهى و 

مطعم» إلى »اشغا  مخألفة».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بخنيفرة  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 229.

431I

 شيشا سعيد محاسب معأمد بالرشيدية

 SOCIETE TADIGHOUST

 TAMTATOUCHTE

TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

شيشا سعيد محاسب معأمد 

بالرشيدية

57 زنقة موالي عبد هللا بن علي 

الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

52222، الرشيدية الرشيدية

 SOCIETE TADIGHOUST

   TAMTATOUCHTE TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي تيزرار 

تديغوست كومليمة الرشيدية حي 

تيزرار تديغوست كومليمة الرشيدية 

52252 كومليمة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.13661

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

17 غشت 2222 تم تعيين  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

حمدون صالح              كمسير وحيد

تبعا لقبو  اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 237.

 32I

الفضيلة

ILMA MARBRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الفضيلة
رقم 529 شقة رقم 4 الوحدة 

5 شارع عال  الفا�شي  مراكش ، 

2272 ، مراكش املغرب

ILMA MARBRE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي محل 

بالطابق ابر�شي  دوار القائد حر1يل 

البور  - 2222  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

126929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 ILMA  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.MARBRE

غرض الشركة بإيجاز : املقاو  في 

ابشغا  املخألفة أو البناء

الرخام  بي  وتركيب جمي  أنواع  

والكرانيت.

محل   : االجأماعي  املقر  عنوان 

دوار القائد حر1يل  بالطابق ابر�شي  

البور  - 2222  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

الخالق  عبد  املهداوي  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الخالق  عبد  املهداوي  السيد 

عنوانه)ا) املسيرة 3 رقم 697  2222  

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الخالق  عبد  املهداوي  السيد 

عنوانه)ا) املسيرة 3 رقم 697 6222  

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ 22 أكأو1ر  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 115985.

433I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 LE PETIT LAVEUR DE

VOITURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 82222،

AGADIR MAROC

 LE PETIT LAVEUR DE VOITURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

الثاني رقم 5757 حي محمدي اكادير 

- 82282 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

  525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 LE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PETIT LAVEUR DE VOITURE

غسل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.

الطابق   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الثاني رقم 5757 حي محمدي اكادير 

- 82282 اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

  : السيد بيزوت أرنو جان تشارلز 

522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

 522   : صوفي  جيلبرت  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

تشارلز  جان  أرنو  بيزوت  السيد 

أوغسطين  129شارع  عنوانه)ا)   

فرنسا  سيفران   93272 تييري 

93272 سيفران فرنسا.

السيدة جيلبرت صوفي عنوانه)ا) 

129 ب شارع فرانسوااسأييغ  شقة 

بييرفرنسا  12 97سان  لونجاني    2

2 671 سان بيير فرنسا.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

تشارلز  جان  أرنو  بيزوت  السيد 

أوغسطين  129شارع  عنوانه)ا)   

فرنسا  سيفران   93272 تييري 

93272 سيفران فرنسا

السيدة جيلبرت صوفي عنوانه)ا)  

  2 شقة  فرانسوااسأييغ   شارع  ب 

بييرفرنسا  12 97سان  لونجاني 

2 671 سان بيير فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   22 بأاريخ  الأجارية باكادير  

2222 تحت رقم 96533.

434I
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EXPERT FIDUCIAIRE

DUGA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPERT FIDUCIAIRE
 DERB JAMILA BLOC C N

 1322 HAY HASSANI ، 22222،
CASABLANCA MAROC

DUGA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 28 شارع 
البشير لعلج تجزئة عبد املومن  - 

2 223 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

473887
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   23
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
.DUGA : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها
بي  لوازم   : غرض الشركة بإيجاز 

االعالميات.
عنوان املقر االجأماعي : 28 شارع 
 - املومن   عبد  تجزئة  لعلج  البشير 

2 223 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسما   مبلغ 

1.222.222 درهم، مقسم كالأالي:
حمدون  العظيم  عبد  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   5.222   :

للحصة .
 5.222   : السيد عأمان حمدون 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
حمدون  العظيم  عبد  السيد 
 21 فيال  تاون  كرين  عنوانه)ا) 
الدارالبيضاء   19522 لبوسكورة 

املغرب.

السيد عأمان حمدون عنوانه)ا) 

لبوسكورة   21 فيال  تاون  كرين 

19522 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حمدون  العظيم  عبد  السيد 

 21 فيال  تاون  كرين  عنوانه)ا) 

الدارالبيضاء   19522 لبوسكورة 

املغرب

السيد عأمان حمدون عنوانه)ا) 

لبوسكورة   21 فيال  تاون  كرين 

19522 الدارالبيضاء املغرب

 - بأاريخ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت رقم -.

435I

 شيشا سعيد محاسب معأمد بالرشيدية

 SOCIETE TADIGHOUST
 TAMTATOUCHTE

TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

شيشا سعيد محاسب معأمد 

بالرشيدية

57 زنقة موالي عبد هللا بن علي 

الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

52222، الرشيدية الرشيدية

 SOCIETE TADIGHOUST

  TAMTATOUCHTE TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي تيزرار 

تديغوست كومليمة الرشيدية - 

52252 كومليمة  املغرب .

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.13661

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 أكأو1ر   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

معاوية   )ة)  السيد  تفويت 

الدحوس  162 حصة اجأماعية من 

)ة)  السيد  أصل 522 حصة لفائدة  

مصطفى  العمراوي بأاريخ 17 غشت 

.2222

)ة) صالح حمدون  تفويت السيد 
172 حصة اجأماعية من أصل 522 
مصطفى  )ة)   السيد  حصة لفائدة  

العمراوي بأاريخ 17 غشت 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 21 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 237.

436I

COMPTA-YASS SARL AU

SCOLANA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTA-YASS SARL AU
 IMM IBN KHALDOUN AV IBN
 KHALDOUNE BR 12 V.N SAFI ،

 6222، SAFI MAROC
SCOLANA  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز 
الغيات قيادة الغيات اسفي - 

6222   اسفي  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

12523
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   28
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. SCOLANA
غرض الشركة بإيجاز : مقهـى

مطحنة زيت الزيأون
الأجارة.

مركز   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الغيات قيادة الغيات اسفي - 6222   

اسفي  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

:  752 حصة  السيد محيب عمر 

بقيمة 75.222 درهم للحصة .

  : الرحمان  عبد  محيب  السيد 

درهم   25.222 بقيمة  حصة   252

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محيب عمر عنوانه)ا) مركز 

الغيات قيادة الغيات اسفي 6222  

اسفي املغرب.

الرحمان  عبد  محيب  السيد 

عنوانه)ا) مركز الغيات قيادة الغيات 

اسفي 6222  اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محيب عمر عنوانه)ا) مركز 

الغيات قيادة الغيات اسفي 6222  

اسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   13 بأاريخ  االبأدائية بآسفي  

2222 تحت رقم -.

437I

ESPACE CONSULTING

STE RIAD LAROUSSA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ESPACE CONSULTING

 AV ALLAL BEN ABDELLAH, 12

 BUREAUX MENARA, VN ،

32222، FES MAROC

STE RIAD LAROUSSA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 3 درب 

البشارة,بن صافي, فاس املدينة - 

32222 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.253 5

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 يوليوز   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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 Thierry )ة)  السيد  تفويت 

حصة   DUTRANNOY  2

حصة    2 أصل  من  اجأماعية 

 Catherine Diane (لفائدة  السيد )ة

يوليوز   27 بأاريخ   BELLAFRONTO

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتنبر   29 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 28 2.

438I

KAOUN

AHLALANE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

KAOUN

 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ،  2222،

MARRAKECH MAROC

AHLALANE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

النجارة رقم 25  سعادة مراكش - 

2222  مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.92235

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تمت   2219 نونبر   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

حميد  فارح  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجأماعية  حصة   1.222

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.222

احمد  الغليظ بأاريخ 12 نونبر 2219.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   13 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2219 تحت رقم 12622.

439I

FIDUCIAIRE ALBAIDA

LE NETTOYEUR SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE ALBAIDA

 RUE SAAD IBNOU WAKAS ، 34

CASABLANCA ،2 221 املغرب

LE NETTOYEUR SERVICE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة اللة 

تاجة أ م رقم 41  - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.76773

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في 21 يوليوز 2222 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 LE NETTOYEUR الوحيد  الشريك 

 122.222 مبلغ رأسمالها    SERVICE

درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

اللة تاجة أ م رقم 41  - 22222 الدار 

البيضاء املغرب نتيجة   : عدم توفق 

الشركة في الحصو  على الز1ائن.

و حدد مقر الأصفية ب زنقة اللة 

الدار   22222  -   41 أ م رقم  تاجة 

البيضاء املغرب. 

و عين:

الديوري  املصطفى   السيد)ة) 

مركب   3 بلوك   5 رقم  عنوانه)ا)  و 

مكناس   52222 بوعمير   الحبوس 

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 

بأاريخ  البيضاء   بالدار   الأجارية 

12 شتنبر 2222 تحت رقم 5528 7.

  2I

SOCOMFIS

SPIRIT PALACE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCOMFIS

 SBZ ، 34 شقة 8 الطابق 2 اليسر

52222، مكناس املغرب

SPIRIT PALACE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة 8 

رقم 29 تجزئة عمر - 52222 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

52229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   26

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 SPIRIT : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.PALACE
ممون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت 

مقهى ومطعم.

 8 شقة   : عنوان املقر االجأماعي 

رقم 29 تجزئة عمر - 52222 مكناس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيد محمد الحفياني 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الحفياني عنوانه)ا) 
6 املصلى القديمة  25352   2 زنقة 

وادي زم املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الحفياني عنوانه)ا) 
6 املصلى القديمة  25352   2 زنقة 

وادي زم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   23 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

2222 تحت رقم 1837.

441I

SOCOMFIS

CASH ASSOCIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCOMFIS

 SBZ ، 34 شقة 8 الطابق 2 اليسر

52222، مكناس املغرب

CASH ASSOCIES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 38 

شارع بير أنزران حي واد الذهب - 

52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

49839

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   12

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 CASH  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

.ASSOCIES

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ابموا 

أداء الفواتير.
 38 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 

 - الذهب  واد  حي  أنزران  بير  شارع 

52222 مكناس املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 
درهم، مقسم كالأالي:

السيد شكري كرارم :  522 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : السيد نورالدين لكصير 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كرارم  شكري  السيد 
الذهب   واد  حي   32 رقم   3 زنقة 

52222 مكناس املغرب.
السيد نورالدين لكصير عنوانه)ا) 
زنقة 9 رقم 22 حي واد الذهب 52222 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  كرارم  شكري  السيد 
الذهب   واد  حي   32 رقم   3 زنقة 

52222 مكناس املغرب
السيد نورالدين لكصير عنوانه)ا) 
زنقة 9 رقم 22 حي واد الذهب 52222 

مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

2222 تحت رقم 1623.
  2I

fiding sarl

VINTAGE INVEST فنتاج 
انفيست

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fiding sarl
 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER MEKNES ، 52222،
MEKNES MAROC

VINTAGE INVEST فنأاج انفيست 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي محل في 
الطابق السفلي, عمارة س1 بلوك 
س ديار كاميليا  - 52222 مكأاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

52813

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 يوليوز   27

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

VINTAGE INVEST فنأاج انفيست.

غرض الشركة بإيجاز : 

 PROMOTION الترويج العقاري

.IMMOBILIÈRE

محل في   : عنوان املقر االجأماعي 

الطابق السفلي, عمارة س1 بلوك س 

ديار كاميليا  - 52222 مكأاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  522.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 834   : بوسحابي عصام  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

  : السيد اسماعيلي علوي الطاي  

833 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

 833   : السيد الوافي موالي فريد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 1.252  : السيد ابن يحيا املهدي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد الحراي�شي الغالي  :  1.252 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوسحابي عصام عنوانه)ا) 

تجزئة وليلي بلوك س1 رقم  2 سيدي 

سعيد  52222 مكناس املغرب.

الطاي   علوي  اسماعيلي  السيد 

ديفوزيل  شارع   114 رقم  عنوانه)ا) 

2  62  2  62 هارنيس  فرنسا.

فريد  موالي  الوافي  السيد 

هيولط  امباس   55 رقم  عنوانه)ا) 

32 62  62682 صالومين فرنسا.

السيد ابن يحيا املهدي عنوانه)ا) 
 13 شقة   1 النور  اقامة   15 رقم 

االسماعيلية 2 م ج  52222 مكناس 

املغرب.

السيد الحراي�شي الغالي  عنوانه)ا) 
 13 شقة   1 النور  اقامة   14 رقم 

االسماعيلية 2 م ج  52222 مكناس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوسحابي عصام عنوانه)ا) 
تجزئة وليلي بلوك س1 رقم  2 سيدي 

سعيد  52222 مكناس املغرب

السيد ابن يحيا املهدي عنوانه)ا) 
 13 شقة   1 النور  اقامة   15 رقم 

االسماعيلية 2 م ج  52222 مكناس 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بمكناس  بأاريخ 22 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 3233.

443I

كنفوب

TR2A SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كنفوب

62 زنقة معمورة رقم 1 القنيطرة ، 

222 1، القنيطرة املغرب

TR2A SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 5 شارع 

يعقوب املنصور رقم 1 القنيطرة      

- 222 1 القنيطرة      املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

53599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2219 أكأو1ر   11

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 TR2A : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.SARL
أعما    : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخثلفة.
شارع   5  : عنوان املقر االجأماعي 
يعقوب املنصور رقم 1 القنيطرة      - 

222 1 القنيطرة      املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
السيدة عاصم أميمة :  52 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيدة عاصم أحالم :  52 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)   أميمة  عاصم  السيدة 
 1 رقم  املنصور  يعقوب  شارع 
القنيطرة  222 1 القنيطرة      املغرب.
عنوانه)ا)  أحالم  عاصم  السيدة 
واشبيلية  ارسالن  شكيب  زاوية   52

رقم 1 222 1 القنيطرة      املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أميمة  عاصم  السيدة 
 1 رقم  املنصور  يعقوب  شارع 
القنيطرة  222 1 القنيطرة      املغرب
عنوانه)ا)  أحالم  عاصم  السيدة 
واشبيلية  ارسالن  شكيب  زاوية   52

رقم 1 222 1 القنيطرة      املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالقنيطرة  بأاريخ 19 نونبر 

2219 تحت رقم -.

444I

HORIZON LINES SARL

W & N INVEST
إعالن مأعدد القرارات

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزيدي، إقامة 

ابندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11 ، 2 932، تطوان املغرب

 W & N INVEST
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شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: طريق 
سبأة، تجزئة ابمل، حي حجر 

لعروسة، - 93222 تطوان املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.2 793

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 
املؤرخ في 22 ماي 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  
من  لينأقل  درهم   (15.922.222(
 (15.992.222( إلى  درهم   (92.222(
درهم عبر إنشاء )1.592.222) حصة 
 (12( فئة  من  جديدة  اجأماعية 
ومحررة  مكأتبة  حصة  لكل  دراهم 
املؤسسين  جميعها في اسم الشركاء 
رأسما   من  نسبتهم  بحسب 
رأسما   في  الزيادة  تمت  الشركة. 
قيمتها  عينية  مساهمة  عبر  الشركة 
بشأنها  محرر  درهم   (15.862.522(
ومساهمة  الحصص  ملراقب  تقرير 

نقدية قيمتها )37.522) درهم.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعديل القانون ابسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

رأسما  الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

2222 تحت رقم 696.
445I

ACCOUNTAX MAROC

KN MEDICAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ACCOUNTAX MAROC
 Rue  de liberté  3ème étage, ,12
 Appt n°6 - Casablanca ، 22222،

CASABLANCA MAROC
 KN MEDICAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 2  

زنقة عبد الكريم الديوري, شارع 

مدغشقر - 12252 الر1اط املغرب.

تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تمت   2218 يوليوز   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الناجي  عاد    )ة)  تفويت السيد 

522 حصة اجأماعية من أصل 522 

حصة لفائدة  السيد )ة) هناء قروع 

بأاريخ 31 يوليوز 2218.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتنبر   29 بأاريخ  بالر1اط   الأجارية 

2218 تحت رقم 72 6.

446I

HORIZON LINES SARL

TEX-HOGAR TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL

شارع محمد اليزيدي، إقامة 

ابندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 

رقم 11 ، 2 932، تطوان املغرب

TEX-HOGAR TRADING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي القيسرية 

الجديدة 2، رقم 1، املحل رقم 15،  

- 93122 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

27191

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 يوليوز   12

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

TEX-  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HOGAR TRADING

غرض الشركة بإيجاز : شراء و1ي  

وتوزي  وتجارة جمي  أنواع ابقمشة 

الغز   ومنأجات  واملنسوجات 

والنسيج ؛

وتسويق  اسأيراد وتصدير وشراء 

أي مواد أو منأجات ضرورية لأحقيق 

العمليات املذكورة أعاله ؛

أنواع  جمي   وتصدير  اسأيراد 

ابقمشة ؛.

عنوان املقر االجأماعي : القيسرية 

الجديدة 2، رقم 1، املحل رقم 15،  - 

93122 الفنيدق املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

الشعيري غالب  السيد مصطفى 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الشعيري غالب  السيد مصطفى 

زنقة  ابميرة،  تجزئة  عنوانه)ا) 

الفنيدق   93122  ،91 رقم  اشبيليا، 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الشعيري غالب  السيد مصطفى 

زنقة  ابميرة،  تجزئة  عنوانه)ا) 

الفنيدق   93122  ،91 رقم  اشبيليا، 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بأطوان  بأاريخ 23 يوليوز 

2222 تحت رقم 2171.

447I

Fiduciaire jazouli mohammed

INOZAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسما  الشركة

Fiduciaire jazouli mohammed

5 شارع ابو بكر الصديق فاس، 

32222، فاس املغرب

INOZAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي قيادة عين 

اللوح قبيلة آيت محمد اولحسن 

مقاطعة ازرو ازرو 53122 ازرو 

املغرب.
رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.999

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تم   2222 يوليوز   31 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  

»922.222 درهم» أي من »122.222 

عن  درهم»   1.222.222« إلى  درهم» 

إدماج احأياطي أو أر1اح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املا .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   12 بأاريخ  بازرو   االبأدائية 

2222 تحت رقم 999/2222.

448I

HORIZON LINES SARL

DAHAB INDUSTRIE
إعالن مأعدد القرارات

HORIZON LINES SARL

شارع محمد اليزيدي، إقامة 

ابندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11 ، 2 932، تطوان املغرب

DAHAB INDUSTRIE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: دوار 
بونزا ، الجماعة القروية، سوق 

القديم،  - 93222 تطوان املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.12919
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بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

تم اتخاذ   2222 يونيو   25 املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  االجأماعي  النشاط  توسي  

املنأجات  وتصدير  اسأيراد  ليشمل، 

الغذائية واملشأقات ابخرى، تسويق 

جمي   وتوزي   وإنأاج  و1ي   وشراء 

وجمي   العامة  الأغذية  منأجات 

الأمثيل  الصلة،  ذات  ابنشطة 

والشراء  والبي   التسويق   - الأجاري 

والأجارة بشكل عام لجمي  املنأجات  

والسل  واملواد واملشأقات.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الأجديد للسيد لحسين أكناو، مغربي 

مهامه  في  ابهلية،  كامل  الجنسية، 

كمسير ومأصرف باسم الشركة ملدة 

غير محددة وتخويله صالحية الأوقي  

املزدوج باسم الشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعيين كل من السيد سعد بوير مغربي 

القاطن  ابهلية  كامل  الجنسية، 

بأطوان، شارع عبد الرحيم بوعبيد، 
والسيد   ،8 شقة   ،1 طابق   ،52 رقم 

الجنسية،  مغربي  أسويق  ابراهيم 

بأطوان،  القاطن  ابهلية  كامل 

والسيد  الطريس،  جنان  املالليين، 

الجنسية،  مغربي  زروا ،  سليمان 

كامل ابهلية القاطن بأطوان، شارع 

إقامة رياض تطوان،  محمد حراق، 

  ،2 الطابق   ،5 الشقة رقم   ،E بلوك 

كمسيرين ومأصرفين باسم الشركة 

ملدة غير محددة وتخويلهم صالحية 

الأوقي  املزدوج باسم الشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

توسي  نشاط الشركة

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

املسير القانوني للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بأطوان  بأاريخ  2 غشت 

2222 تحت رقم 2283.

449I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

الكبير اموبيليي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

22292، CASABLANCA MAROC
الكبير امو1يليي  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي سيدي 
مومن الجديد مجموعة 2 زنقة 

3 رقم 1الطابق 1 الدار البيضاء - 
22 22 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
 72785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
الكبير   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

امو1يليي .
غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

أعما  البناء .
سيدي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
مومن الجديد مجموعة 2 زنقة 3 رقم 
 22 22  - الدار البيضاء   1 1الطابق 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
  : الدين   صالح  مفهوم  السيد 
1.222 حصة بقيمة 122.222 درهم 

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الدين   صالح  مفهوم  السيد 
عنوانه)ا) رقم 12 مجموعة 7 زنقة 21 
الدارالبيضاء  الجديد  مومن  سيدي 

22 22 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الدين   صالح  مفهوم  السيد 
عنوانه)ا) رقم 12 مجموعة 7 زنقة 21 
الدارالبيضاء  الجديد  مومن  سيدي 

22 22 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 622  7.
 52I

HORIZON LINES SARL

DAHAB INDUSTRIE
إعالن مأعدد القرارات

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزيدي، إقامة 

ابندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11 ، 2 932، تطوان املغرب

DAHAB INDUSTRIE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: دوار 
بونزا ، جماعة القروية السوق 
القديم،  - 93222 تطوان املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.12919
بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 15 فبراير 2222
تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
مجموعه  ما  تفويت  على  املصادقة 
حصة   (16.222( ألف  عشر  سأة 
ألف  أربعون  أصل  من  اجأماعية 
املمثلة  اجأماعية  حصة   ( 2.222(
ملجموع رأسما  الشركة، تمت لفائدة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 
»BE CAFETAL»، شركة مغر1ية، يق  
مشالوة،  بطنجة،  االجأماعي  مقرها 
مقيدة   ،11 كلم  تطوان،  شارع 
بالسجل الأجاري بطنجة تحت الرقم 

من  الأفويت  هذا  تم  وقد   ،82187

 - أسماؤهم:  اآلتية  الشركاء  طرف 

بأفويت  قام  اليوسفي  السيد سعد 

وسأمائة  أالف  مجموعه خمسة  ما 

فئة  من  اجأماعية  حصة   (5.622(

مائة )122) درهم لكل حصة. - السيد 

مالك زوزيو قام بأفويت ما مجموعه 

خمسة أالف وسأمائة )5.622) حصة 

اجأماعية من فئة مائة )122) درهم 

السيد صالح الخطيب   - لكل حصة. 

قام بأفويت ما مجموعه ثالثة أالف 

اجأماعية  حصة   (3.222( ومائأين 

من فئة مائة )122) درهم لكل حصة. 

- السيد خليل اإلدري�شي قام بأفويت 

 (1.622( ما مجموعه ألف وسأمائة 

حصة اجأماعية من فئة مائة )122) 

أصبحت  و1ذلك  حصة.  لكل  درهم 

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

الوحيد  املالك    «BE CAFETAL«

للحصص املمثلة لرأسما  الشركة، 

القانوني  الشكل  تغيير  إلى  أدى  مما 

املسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 

إلى شركة ذات املسؤولية  املحدودة 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الأجديد للسيد لحسين أكناو، مغربي 

مهامه  في  ابهلية،  كامل  الجنسية، 

كمسير ومأصرف باسم الشركة ملدة 

غير محددة وتخويله صالحية الأوقي  

باسم الشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

ابسا�شي  القانون  على  املصادقة 

الأعديلي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

 - الشركة  رأسما    - املساهمات 

الحصص اإلجأماعية 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشكل القانوني للشركة

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

املسير القانوني للشركة.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

2222 تحت رقم 693.
451I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة ماروتشا أ.ب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 21
 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62222، NADOR MAROC
شركة ماروتشا أ.ب شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي تيزطوطين 

املركز العروي - 62222 الناظور 
املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.16113
بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 شتنبر   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مديني  محمد  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجأماعية  حصة   1.222
1.222 حصة لفائدة  السيد )ة) علي 

بوحدو بأاريخ 17 شتنبر 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبأدائية بالناضور  بأاريخ 17 شتنبر 

2222 تحت رقم 2288.
453I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

MEDESCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس الطابق ابو  رقم 1 ، 

92222، طنجة املغرب
MEDESCO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 8، شارع 
 TANGER 1 فاس، الطابق 1 رقم

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1278 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 غشت   28

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MEDESCO

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

8، شارع   : عنوان املقر االجأماعي 

 TANGER  1 رقم   1 الطابق  فاس، 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد محمد عبد الحق :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد عبد الحق عنوانه)ا) 

اقامة ابن بطوطة، بلوك د، الطابق 4 

رقم 86 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد عبد الحق عنوانه)ا) 

اقامة ابن بطوطة، بلوك د، الطابق 4 

رقم 86 92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 233839.

454I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

ASMAK AGADIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N  6 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

2 9 ، 73222، DAKHLA MAROC
ASMAK AGADIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 

46 شارع الوالء زنقة عبد الخالق 
طوريس الداخلة - 73222 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16189
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ASMAK AGADIR
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ونقل  معالجة  و  وتصدير  اسأيراد 
و  السمكية  املنأوجات  انواع  جمي  

البحرية. .
رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الخالق  عبد  زنقة  الوالء  شارع   46
الداخلة   73222  - طوريس الداخلة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
حصة   622   : السيد عمر زويتن 

بقيمة 122 درهم للحصة .
  22   : العيود  حنان  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زويتن  عمر  السيد 

اكادير 82222 اكادير املغرب.

عنوانه)ا)  العيود  حنان  السيدة 

انزكان 82222 انزكان املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  زويتن  عمر  السيد 

اكادير 82222 اكادير املغرب

عنوانه)ا)  العيود  حنان  السيدة 

انزكان 82222 انزكان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 2222 تحت رقم 732.

455I

وين سيود إكسبير

 SOUSGAD سوسكاد هولدينك

HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

وين سيود إكسبير
رقم 12 مبنى تاشفين نهج يعقوب 

املريني جيليز، 2222 ، مراكش 

املغرب

 SOUSGAD سوسكاد هولدينك

HOLDING شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة دار 

السعادة عمارة 119 الطابق الراب  
رقم 3 -  - 2222  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

122983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 فبراير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

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 

 SOUSGAD هولدينك  سوسكاد 

.HOLDING

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

في  مساهمات  الأجارية،  املعلومات 

شركات أخرى.

عنوان املقر االجأماعي : إقامة دار 

الراب   الطابق   119 عمارة  السعادة 
رقم 3 -  - 2222  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 122  : السيد كليف ديوكو بينأو 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 122 : السيد كليف ديوكو بينأو   

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

بينأو  ديوكو  كليف  السيد 

عنوانه)ا) شارع نوترو دام دو نزريث   

75223 باريس فرنسا.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بينأو  ديوكو  كليف  السيد 

عنوانه)ا) شارع نوترو دام دو نزريث 

75223 باريس فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير  بأاريخ  2  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 2 1125.

456I

FIDUCIAIRE GOUMRI

ZOOM TRONIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE GOUMRI

37 زنقة الوحدة ، 22132، 

الدارالبيضاء املغرب

ZOOM TRONIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 23 
زنقة البساتين شارع املقاومة - - 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.127339

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تقرر حل   2222 يناير   32 املؤرخ في 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 ZOOM الوحيد  الشريك  ذات 
 122.222 مبلغ رأسمالها    TRONIC
اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
املقاومة  شارع  البساتين  زنقة   23
 : نتيجة    املغرب  الدارالبيضاء   -  -

توقف نشاط الشركة.
 23 ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
 -  - املقاومة  شارع  البساتين  زنقة 

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

و  عأيق  الهادي   عبد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) تجزئة ميامار زنقة 12 رقم 
املغرب كمصفي  الدارالبيضاء   -   22

)ة) للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

فبراير 2222 تحت رقم 731448.
457I

fiduciairelaperformance

RIFI-SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

fiduciairelaperformance
 rue safi hay nasr meknes

meknes، 52222، meknes maroc
RIFI-SUD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجأماعي عمار 28 
ب محل 7 الكائن ب البسأان 2 

ويسالن مكناس - 52222 مكناس-
املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.48515

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تم تغيير   2222 شتنبر   12 املؤرخ في 

و  ديفير  »ترافوا  الشركة من  نشاط 

جديد  نشاط  إلى  كونستريكسيون 

كالأالي:

ديسبوزيتيف  دو  »مارشون 

ميديكو االستراد والأصدير

نيكوص».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  بمكناس  الأجارية 

2222 تحت رقم .2956

458I

IHRANE IMPORT-EXPORT

IHRANE IMPORT-EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

IHRANE IMPORT-EXPORT

مغوغة كبيرة، طريق تطوان، مجم  

حمزة، بلوك 22أ، الطابق ابر�شي، 

املحل رقم 1 ، 92222، طنجة 

املغرب

 IHRANE IMPORT-EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : مغوغة 

كبيرة، طريق تطوان، مجم  حمزة، 

بلوك 22أ، الطابق ابر�شي، املحل 
رقم 1 - 92222 طنجة املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.87537

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تقرر   2219 دجنبر   31 في  املؤرخ 

 IHRANE IMPORT-EXPORT حل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 

كبيرة،  مغوغة  اإلجأماعي  مقرها 

بلوك  حمزة،  مجم   تطوان،  طريق 

رقم  املحل  ابر�شي،  الطابق  22أ، 

نتيجة  املغرب  طنجة   92222  -  1

لأصفية ودية قبل اآلوان.

و عين:

السيد)ة) طارق  دريس و عنوانه)ا) 

 92222 الخضراء  املسيرة  شارع 

طنجة املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

وفي مغوغة   2222 غشت   31 بأاريخ 

مجم  حمزة،  طريق تطوان،  كبيرة، 

املحل  ابر�شي،  الطابق  22أ،  بلوك 
رقم 1 - 92222 طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 8 2339.

459I

طل كونسلأينغ

 FASCINATING

HANDICRAFTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

طل كونسلأينغ

شارع الجوالن. زنقة طنجة. مكاتب 

ابطلس. رقم 14 ، 32222، فاس 

املغرب

 FASCINATING HANDICRAFTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 29 

كرنيز. املدينة القديمة - 32222 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6 125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   17

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FASCINATING HANDICRAFTS

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنأجات الحرفية.
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الأجارة عبر ابنترنيت

إنشاء نظم تكنولوجيا املعلومات

الأكوين

الأجارة عامة

االسأيراد والأصدير.
 29 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 

 32222  - القديمة  املدينة  كرنيز. 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

  : الفياللي  الغازي  حاتم  السيد 

222 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

 222   : الراوي  أسماء  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 222   : رحباوي  السيدة سكينة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 222   : السيدة فاطمة العمراني 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 222   : ملوكي  محمد  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الفياللي  الغازي  حاتم  السيد 
زيد  ابن  أسامة  زنقة   26 عنوانه)ا) 

فاس   32222 الدكارات   16 الشقة 

املغرب.

عنوانه)ا)  الراوي  أسماء  السيدة 
إقامة   12 زنقة محمد عبدو شقة   5

فضيلة م.ج 32222 فاس املغرب.

السيدة سكينة رحباوي عنوانه)ا) 

بويعقو1ات  السو�شي  املخأار   132

31222 صفرو املغرب.

العمراني  فاطمة  السيدة 
زازا  الخوخ حي  زنقة   348 عنوانه)ا) 

32222 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  ملوكي  محمد  السيدة 

 22 الجوالن ب ع  شارع   2 الساملية 

البيضاء  الدار   22722  25 شقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الفياللي  الغازي  حاتم  السيد 

زيد  ابن  أسامة  زنقة   26 عنوانه)ا) 

فاس   32222 الدكارات   16 الشقة 

املغرب

عنوانه)ا)  الراوي  أسماء  السيدة 

إقامة   12 زنقة محمد عبدو شقة   5

فضيلة م.ج 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   25 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 2522.

 62I

MEK FINANCE SARL

CARRIERE ALLACH
إعالن مأعدد القرارات

MEK FINANCE SARL

 IM 1  APT 17  ETG 5 LOTIS(

 YOSR MARJANE 5 (SIDI

 BOUZEKRI ، 52222، MEKNES

MAROC

CARRIERE ALLACH  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 21 طريق 

الحاجب  سيدي بوزكري - - مكناس 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.31255

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 23 أبريل 2219

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

اململوكة  الحصص  بي    - مايلي: 

عالش   محمد  السيد  قبل  من 

البي   ،هذا  )37522.22حصة) 

بي    -   . لصالح السيد حفيظ عالش 

السيد  قبل  من  اململوكة  الحصص 

)37522.22حصة)  مصطفى عالش  

ياسين  السيد  لصالح  البي   ،هذا 

عالش 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

اسأقالة السيد محمد عالش من   -

وظيفة املسير وإبراء الذمة.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

طرف  من  الشركة  تسيير  و  إدارة   -

السيد جما  عالش لفترة غير محددة 

عن طريق الأوقي  الوحيد للمسير. 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

من   17 و   7 و   6 تعديل الفصو    -

املأعلقة  للشركة  ابسا�شي  القانون 

بالحصص و الرأسما  االجأماعي و 

التسيير, بالأأاب 

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

القوانين  اعأماد  العام  الجم   -قرر 

الجديدة املعدلة

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

- الصالحيات

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

السيد جما  عالش له في الشركة   *

مبلغ سبعة ماليين وخمسمائة ألف 

درهم).   7،522،222.22( درهم 

الشريك  عالش  حفيظ  السيد   •

ثالثة  مبلغ  الشركة  في  له  الجديد 

ألف  وخمسين  وسبعمائة  ماليين 

 • درهم).   3،752،222.22( درهم 

السيد ياسين عالش الشريك الجديد 

ماليين  ثالثة  مبلغ  الشركة  في  له 

درهم  ألف  وخمسين  وسبعمائة 

مجموع  درهم).أي   3،752،222.22(
مليون  خمسة عشر  اإلجمالي:  املبلغ 

درهم )15.222.222.22 درهم).

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

* تم تحديد رأس املا  بمبلغ: خمسة 

عشر مليون درهم )15.222.222.22 

وخمسين  مائة  إلى  مقسمة  درهم) 

بقيمة  سهم)   152.222( ألف سهم 

مدفوعة   ، للسهم  درهم   (122.22(

بما  للشركاء  ومخصصة  بالكامل 

يتناسب م  مساهماتهم. منها:  - السيد 
وسبعون  خمسة  العالش  جما  

السيد   - سهم)   75.222( ألف سهم 

 
ً
ألفا وثالثون  العالش سبعة  حفيظ 

 - سهم)   37،522( وخمسمائة سهم 
السيد ياسين العالش سبعة وثالثون 

 وخمسمائة سهم )37522 سهم).
ً
ألفا

على  ينص  الذي   :17 رقم  بند 

مايلي: إدارة و تسيير الشركة من طرف 

السيد جما  عالش لفترة غير محددة 

عن طريق الأوقي  الوحيد للمسير. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

2219 تحت رقم 2221.

466I

sofoget

BATEX ENGINEERING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 1 222، kenitra maroc

batex engineering شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي  القنيطرة 

عمارة تازي سعود شارع سعيد 

الداودي و زنقة مصر محل رقم 1   

222 1 القنيطرة املغرب.

تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

. 2313

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تمت   2222 شتنبر   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

زروا   عاد    )ة)   تفويت السيد 

أصل  من  اجأماعية  حصة   1.222

122 حصة لفائدة  السيد )ة)  حبيبة  

جعفري بأاريخ 22 شتنبر 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 22 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 79277.

467I
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DAKHLA MULTISERVICES SARL

3G FOR AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N  6 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

2 9 ، 73222، DAKHLA MAROC

3G FOR AFRICA  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 19 زنقة 

عقبة ابن ناف ، حي القسم 1 - 

73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

162 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 3G  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. FOR AFRICA

الأكوين،   : غرض الشركة بإيجاز 

السياحة،  الأواصل،  االستشارات، 

النقل، و اللوجيستيك 

الـأجــاريـة  الـعـمـلـيـات  وكــذلـك كــل 

املـنـقــوالت الـعـقـاريـة و  و الـصـنـاعـيـة، 

مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـأـي  املـالـيـة 

أو غيـر مـبـاشـرة بابنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله.

زنقة   19  : عنوان املقر االجأماعي 

 -  1 القسم  حي  ناف ،  ابن  عقبة 

73222 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

 GEORGES GERARD السيد 
بقيمة  حصة   GUIBERT  :  1.222

122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 GEORGES GERARD السيد 
شارع   1 عنوانه)ا)    GUIBERT
ايالنأوس، قطاع 23، بلوك O، شقة 
6 حي الرياض  12222 الر1اط املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 GEORGES GERARD السيد 
شارع   1 عنوانه)ا)    GUIBERT
ايالنأوس، قطاع 23، بلوك O، شقة 
6 حي الرياض  12222 الر1اط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 2222 تحت رقم 772.
468I

sofoget

BATEX ENGINEERING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 1 222، kenitra maroc
BATEX ENGINEERING  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي  القنيطرة 
عمارة تازي سعود شارع سعيد 

الداودي و زنقة مصر محل رقم 1   
222 1 القنيطرة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
. 2313

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
املؤرخ في 22 شتنبر 2222 تم تعيين 
مسير جديد للشركة السيد)ة)  بوعزة  

زروا  كمسير وحيد
تبعا لقبو  اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 79277.

469I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

PONTITRAV
إعالن مأعدد القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N  6 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

2 9 ، 73222، DAKHLA MAROC
PONTITRAV  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: رقم 46، 

شارع الوالء، زنقة عبد الخالق 
الطريس - 73222 الداخلة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.1 729
بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 29 يوليوز 2222
تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
االجأماعية  الحصص  كافة  تفويت 
»محمد  السيد  اسم  في  املكأتبة 
عبد  السيد»  لفائدة  الحسيني» 

الصادق زالف» 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تغيير الشكل القانوني للشركة لأصبح 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

لشريك وحيد
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
»عبد الصادق زالف»  تعيين السيد 

كمسير وحيد للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 
النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ابساسية  ابنظمة  على  املصادقة 

الجديدة للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 2222 تحت رقم 737.

 72I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

ECHARKI UNIVCOM

إعالن مأعدد القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N  6 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

2 9 ، 73222، DAKHLA MAROC

ECHARKI UNIVCOM »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: 

حي املسيرة 1، شارع عبد هللا 

الشفشاوني، رقم 28 - 73222 

الداخلة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.1289

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

تم اتخاذ  مارس 2222   29 املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  االجأماعي  املقر  نقل 

الأالي:  العنوان  الى  الحالي  العنوان 

شارع احمد الشرقاوي، رقم 18

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

»سيد احمد  اسأقالة السيد  مايلي: 

الشرقي» من مهام تسيير الشركة 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيدة » كلثوم ننات» كمسيرة 

جديدة للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ابساسية  ابنظمة  على  املصادقة 

الجديدة للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

مارس 2222 تحت رقم 283.
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ESPACE COMPTA ET CONSEIL

SRANA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس الطابق ابو  رقم 1 ، 

92222، طنجة املغرب
SRANA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 8، شارع 

فاس، الطابق 1، رقم 1 طنجة 
92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1282 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SRANA TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائ .
8، شارع   : عنوان املقر االجأماعي 
طنجة   1 رقم   ،1 الطابق  فاس، 

92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
:  522 حصة  السيد نجيب انقار 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : السراطي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نجيب انقار عنوانه)ا) زنقة 
عبد الرحمان انكاي، رقم 32 املصلى 

92222 طنجة املغرب.
السيد محمد السراطي عنوانه)ا) 
حي البوغاز، زنقة 57 رقم 11 92222 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد نجيب انقار عنوانه)ا) زنقة 
عبد الرحمان انكاي، رقم 32 املصلى 

92222 طنجة املغرب
السيد محمد السراطي عنوانه)ا) 
حي البوغاز، زنقة 57 رقم 11 92222 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 158 23.

 72I

EL FACHTALI CONSEIL

PROMO BADR SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس الطابق الأاني شقة رقم 
9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

2222 ، مراكش املغرب
PROMO BADR SUD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي ازيكي 3 

رقم 58  - 2222  مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.71747

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 يونيو   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
     SOCIETE INVEST تفويت 
اجأماعية  حصة   LORENZO 71
من أصل 283 حصة لفائدة  السيد 
 26 محمد يونس حجوان بأاريخ  )ة) 

يونيو 2222.
     SOCIETE INVEST تفويت  
اجأماعية  حصة   LORENZO 212
من أصل 283 حصة لفائدة  السيد 
يونيو   26 بأاريخ  الفقيه  عمر   )ة) 

.2222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   15 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 218 11.

474I

EL FACHTALI CONSEIL

 CLEAR MOTORS AFRICA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس الطابق الأاني شقة رقم 
9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

2222 ، مراكش املغرب
 CLEAR MOTORS AFRICA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي املسار 2 
رقم 23  - 2222   مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.93599
بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 يناير   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 Jean   MARTIN (تفويت السيد )ة
 122 حصة اجأماعية من أصل   49
مصطفى   )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

بودرعة بأاريخ 29 يناير 2222.
 Jean   MARTIN (تفويت السيد )ة
 122 أصل  من  اجأماعية  حصة   2
 Danielle )ة)  السيد  حصة لفائدة  
  Jeanine  GUERRY WE GIRARD

بأاريخ 29 يناير 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   12 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم  11323.
476I

DARAA AUDIT

FUSKA LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسما  الشركة

DARAA AUDIT
826 شارع القدس عين الشق ، 
22222، الدار البيضاء املغرب

FUSKA LOGISTIQUE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 191 شارع 
الفوارات الطابق 3 حي عاد  الحي 
املحمدي - 22222 الدار البيضاء  

املغرب.

رف  رأسما  الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.368199

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تم   2222 شتنبر   14 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  

من  أي  درهم»   1.222.222«

 1.522.222« إلى  درهم»   322.222«

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 

م  ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 747981.

478I

DARAA AUDIT

FUSKA LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسما  الشركة

DARAA AUDIT

826 شارع القدس عين الشق ، 

22222، الدار البيضاء املغرب

FUSKA LOGISTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 191 شارع 

الفوارات الطابق 3 حي عاد  الحي 

املحمدي - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

خفض رأسما  الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.368199

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تم   2222 شتنبر   14 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رأسما   خفض 

من  أي  درهم»   672.222« قدره 

 832.222« إلى  درهم»   1.522.222«

عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم» 

ابسهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 747981.

479I
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وين سيود إكسبير

 RIAD رياض سمافنون
CEMAFANANT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

وين سيود إكسبير
رقم 12 مبنى تاشفين نهج يعقوب 
املريني جيليز، 2222 ، مراكش 

املغرب
 RIAD رياض سمافنون

 CEMAFANANT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 8 درب 
الحمام رياض العروس مراكش - 

2222  مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.115393

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تمت   2222 أبريل   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
انطوان جاك  )ة)  السيد  تفويت 
اجأماعية  حصة   12.222 بيسورت 
لفائدة   حصة   12.222 أصل  من 
العونني  اللطيف  عبد  )ة)  السيد 

بأاريخ 22 أبريل 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   15 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 5563.
481I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

KHALIJ TANJA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس الطابق ابو  رقم 1 ، 

92222، طنجة املغرب
KHALIJ TANJA TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 4، زنقة 

واد صفاقس، الطابق السفلي، محل 
رقم 1، تجزئة النصر  نصر 92222 

طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.96913

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 غشت   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :

لخضر  أسماء  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجأماعية  حصة   333

1.222 حصة لفائدة  السيد )ة) وفاء 

غشت   25 بأاريخ  املزوري  صنقور 

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتنبر   29 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 273 23.

486I

helpy projects

HELPY PROJECTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

helpy projects

 Résidence sanhaja Immeuble

 E appartement 15 hay izdihar ،

 2222، Marrakech maroc

HELPY PROJECTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 

صنهاجة عمارة E شقة 15 حي 

اإلزدهار - 2222   مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

12 261

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   25

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 HELPY : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.PROJECTS
مقاو    : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعما  مأنوعة و أعما  البناء.

إقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

حي   15 شقة   E عمارة  صنهاجة 

اإلزدهار - 2222   مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 122 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

1 حصة    : السيد أشرف املجرب 

بقيمة 12.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املجرب  أشرف  السيد 

15 حي  E شقة  إقامة صنهاجة عمارة 

اإلزدهار 2222  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املجرب  أشرف  السيد 

15 حي  E شقة  إقامة صنهاجة عمارة 

اإلزدهار 2222  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   25 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 3448.

488I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

Sté VELD AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N  6 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

2 9 ، 73222، DAKHLA MAROC

Sté VELD AUTO  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجأماعي شارع 

املسجد، رقم 41 - 73222 الداخلة  

املغرب .

تغيير تسمية الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

6333

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى   

تم   2222 شتنبر  في  2  املؤرخ 

 Sté« من  الشركة  تسمية  تغيير 

 DAKHLA« إلى   «  VELD AUTO

. «BOARDING HOTEL

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 2222 تحت رقم 832.

494I

somacompta sarl

غريت ديفر
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

somacompta sarl

 RUE FES TAZA ، 35222، 78

TAZA MAROC

غريت ديفر شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

الساهلة جماعة بوشفاعة وادي 

أمليل - 35252 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

5539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

غريت   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

ديفر.

أشغا    -  : غرض الشركة بإيجاز 

مخألفة أو البناء

- أشغا  الغرس
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- معدات الري بالأنقيط.

دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 

وادي  بوشفاعة  جماعة  الساهلة 

أمليل - 35252 تازة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

  : املجيد  عبد  غرغور  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

املجيد  عبد  غرغور  السيد 

جماعة  الساهلة  دوار  عنوانه)ا) 

بوشفاعة  35252 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

املجيد  عبد  غرغور  السيد 

جماعة  الساهلة  دوار  عنوانه)ا) 

بوشفاعة  35252 تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   23 بأاريخ  بأازة   االبأدائية 

2222 تحت رقم 431.

496I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

IMMOBILIER POPULAIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N  6 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

2 9 ، 73222، DAKHLA MAROC

  IMMOBILIER POPULAIRE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجأماعي املسيرة 

1، شارع احمد الرفاعي - 73222 

الداخلة املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

9363

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تم تغيير   2222 شتنبر  املؤرخ في  2 
 IMMOBILIER« تسمية الشركة من
 LA RIVIERE« إلى   «  POPULAIRE

. «D’OR
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 2222 تحت رقم 831.
498I

EL FACHTALI CONSEIL

 LES BELLES RESIDENCES DE
TOUBKAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس الطابق الأاني شقة رقم 
9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

2222 ، مراكش املغرب
 LES BELLES RESIDENCES DE

TOUBKAL    شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
العراق عمارة س شقة 7 املنار  - 

2222  مراكش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.22611

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تم تعيين  19 فبراير 1922  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

أعلوهمي عبدهللا كمسير آخر
تبعا لقبو  اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 114138.
52 I

وين سيود إكسبير

 EUR COM اوركوم سرفيس
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

وين سيود إكسبير
رقم 12 مبنى تاشفين نهج يعقوب 

املريني جيليز، 2222 ، مراكش 
املغرب

 EUR COM اوركوم سرفيس
SERVICES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 12 شارع 

يعقوب املريني اقامة تاشفين - 
2222  مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.115787
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تمت   2218 يونيو  في  2  املؤرخ 

املصادقة على :
ديوكو  كليف  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجأماعية  حصة   122 بينطو 
)ة)  السيد  أصل 122 حصة لفائدة  
سطنلي مينينو بينطو بأاريخ  2 يونيو 

.2218
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   28 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 6218.
525I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

NATURE IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N  6 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

2 9 ، 73222، DAKHLA MAROC
NATURE IMMO  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي النقطة 
الكيلومترية 8، خليج وادي الذهب 
تاورطة  - 73222 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
16297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. NATURE IMMO

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري 

الـأجــاريـة  الـعـمـلـيـات  وكــذلـك كــل 

املـنـقــوالت الـعـقـاريـة و  و الـصـنـاعـيـة، 

مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـأـي  املـالـيـة 

أو غيـر مـبـاشـرة بابنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله.

النقطة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الذهب  وادي  خليج   ،8 الكيلومترية 

تاورطة  - 73222 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيدة نهيد رشاد  :  1.222 حصة 

بقيمة 122.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رشاد   نهيد  السيدة 

النقطة  الذهب،  وادي  خليج 

 73222 تاورطة   ،8 الكيلومترية 

الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  رشاد   نهيد  السيدة 

النقطة  الذهب،  وادي  خليج 

 73222 تاورطة   ،8 الكيلومترية 

الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  2  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 2222 تحت رقم 795.

529I
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فاييك ش.م.م

LMSTR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فاييك ش.م.م
رقم 12 شارع الحسن الأاني فاس. ، 

32222، فاس املغرب
LMSTR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي محل رقم 
2 مبروكة 2 زواغة فاس 32222 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63897
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   17
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.LMSTR
ابشغا    : غرض الشركة بإيجاز 

العمومية و الأجارة العامة.
عنوان املقر االجأماعي : محل رقم 
 32222 فاس  زواغة   2 مبروكة   2

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسما   مبلغ 

1.222.222 درهم، مقسم كالأالي:
 3.333   : السيد الحسين ملريس 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد عبد العزيز ملريس :  3.334 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد عبد الرزاق ملريس :  3.333 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسين ملريس عنوانه)ا) 
بلوك ب حي كريو زواغة 32222   39

فاس املغرب.

ملريس  العزيز  عبد  السيد 
بلوك ب حي   15 زنقة   32 عنوانه)ا) 

كريو زواغة 32222 فاس املغرب.

ملريس  الرزاق  عبد  السيد 
بلوك ب حي   15 زنقة   32 عنوانه)ا) 

كريو زواغة 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ملريس  الرزاق  عبد  السيد 
بلوك ب حي   15 زنقة   32 عنوانه)ا) 

كريو زواغة 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   23 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 2296.

515I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة خاودة رينت كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 21

 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62222، NADOR MAROC

شركة خاودة رينت كار شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الحسن الثاني العروي - 62222 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

2222

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   22

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

خاودة رينت كار.

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 62222  - العروي  الثاني  الحسن 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  522.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيد عبد هللا البقالي 

حصة بقيمة 522 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا البقالي عنوانه)ا) 
الناظور   62222 الناظور  العروي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا البقالي عنوانه)ا) 
الناظور   62222 الناظور  العروي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ 23 غشت 

2222 تحت رقم 2289.

522I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

 PICK BUREAU D'ETUDE
TECHNIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE

SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM

 F N126, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA

 PALMERAIE IMM F N126،

 2222، MARRAKECH MAROC

 PICK BUREAU D'ETUDE

 TECHNIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي :  تجزئة 

أنوار إقامة 5 الشقة 29 مبروكة 

مراكش - 2222  مراكش املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.92771

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر   2219 نونبر   26 في  املؤرخ 

 PICK BUREAU D’ETUDE حل 

TECHNIQUE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
رأسمالها 122.222,22 درهم وعنوان 

مقرها اإلجأماعي  تجزئة أنوار إقامة 5 

الشقة 29 مبروكة مراكش - 2222  

مراكش املغرب نتيجة لقرار الشريك 

الوحيد.

و عين:

و  ولوهو  إبراهيم    السيد)ة) 

 223 رقم  العالية  تجزئة  عنوانه)ا) 

البيضاء  تيط مليل البيضاء 22222 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

تجزئة  وفي    2219 نونبر   26 بأاريخ 

مبروكة   29 الشقة   5 إقامة  أنوار 

مراكش - 2222  مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   14 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم  11232.

532I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

COSMETAN.G
إعالن مأعدد القرارات

 WORLD ART CONSULTING

 SARL par abréviation WACON

SARL
زاوية شارع أبي جرير الطبري 

وزنقة عبد الرحمان ناصر، إقامة 

املنصور، الطابق ابو ، الشقة رقم 

2 ، 92222، طنجة املغرب

 COSMETAN.G
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»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: املنطقة 

الحرة للأصدير بوخالف، الجزء 14، 
القطعة 1، الوحدة الرابعة، املحل 

رقم 2 - - طنجة املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.1225 3

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 
املؤرخ في 28 غشت 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تحويل املقر االجأماعي الحالي للشركة 
من »طنجة، املنطقة الحرة للأصدير 
 ،1 القطعة   ،14 الجزء  بوخالف، 
إلى   «2 رقم  املحل  الرابعة،  الوحدة 
للأصدير  الحرة  املنطقة  »طنجة، 
 ،1 القطعة   ،14 الجزء  بوخالف، 

املكأب رقم 6»
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
املادة  في  خاص  بند  إضافة  مايلي: 
لشركة   ابسا�شي  القانون  من   «14«
يأعلق   COSMETAN.G SARL
في  االجأماعية  الحصص  بنقل 
الشريكين  الزوجين  أحد  وفاة  حالة 
هومونت  ماري  أماندين  السيدة 
وذلك  ليدار�شي،  تيري  السيد  أو 
وضعها  التي  الوصايا  بحكام  وفًقا 
يناير   21 بأاريخ  سابًقا  الشريكان 
  Chaumont-Gistoux في   2222
حسب  البلجيكية  السلطات  أمام 
 22212  67377  : الأالية  املراج  
و222112892163، والتي تنص على 
سأكون  االجأماعية  الحصص  أن 
إلى  ومباشرة  تلقائًيا  للأحويل  قابلة 
وإلى  الحياة  قيد  على  الباقي  الزوج 

ابنهما جابرييل هومونت ليدار�شي.
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: تحيين وإعادة صياغة القانون 
مجموع  ليشمل  للشركة  ابسا�شي 

الأغييرات الجديدة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 
على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
تحيين وإعادة صياغة النظام  مايلي: 

ابسا�شي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر  بأاريخ  2  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 252 23.

533I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

STE ZINTE DARI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة العر1ية السعودية – رقم 

العمارة -22 الطابق ابو  رقم 5 ، 

32222، فاس مغرب

STE ZINTE DARI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي كراج رقم 

1 و 2 93 تجزئة بنيس حي الراحة 

فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6 223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   16

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ZINTE DARI

تاجر   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

باالأقسيط في االثواب.

عنوان املقر االجأماعي : كراج رقم 

الراحة  بنيس حي  تجزئة   93  2 و   1

فاس - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد املفيد سمير  :  822 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

:  222 حصة  السيد املفيد عمر  

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

 93 السيد املفيد سمير عنوانه)ا) 
تجزئة بنيس حي الراحة فاس 32222 

فاس املغرب.
 93 السيد املفيد عمر  عنوانه)ا) 
حي الراحة تجزئة بنيس فاس 32222 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 93 السيد املفيد سمير عنوانه)ا) 
تجزئة بنيس حي الراحة فاس 32222 

فاس املغرب
 93 السيد املفيد عمر  عنوانه)ا) 
حي الراحة تجزئة بنيس فاس 32222 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   32 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم  2 2.
5 2I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

OPTIMA PARK
إعالن مأعدد القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N  6 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

2 9 ، 73222، DAKHLA MAROC
OPTIMA PARK »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: حي 
السالم، شارع محمد فاضل 

السماللي، رقم 28 - 73222 الداخلة 
املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.12621
بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 22 شتنبر 2222
تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
حصة كانت مكأتبة في   722 تفويت 
»عبد العزيز الكرماوي»  اسم السيد 

لفائدة السيد »عبد هللا بوج» 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
حصة كانت مكأتبة في   222 تفويت 

»عبد العزيز الكرماوي»  اسم السيد 

لفائدة السيد »ناصر بوج» 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

في  مكأتبة  كانت  122حصة  تفويت 

»عبد العزيز الكرماوي»  اسم السيد 

لفائدة السيد »احمد بوج» 

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

»عبد العزيز  اسأقالة السيد  مايلي: 

الكرماوي» من مهام تسيير الشركة 

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد »عبد هللا بوج» كمسير 

وحيد للشركة ملدة غير محددة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ابساسية  ابنظمة  على  املصادقة 

الجديدة للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 2222 تحت رقم 818.

541I

CABINET BOUMAHROU

SOCIETE LE VERDIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام ابسا�شي للشركة

CABINET BOUMAHROU

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،

92222، TANGER MAROC

SOCIETE LE VERDIER »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 

موالي رشيد، مدرسة موالي عبد 

العزيز املغرب 92222 طنجة املغرب.

»مالءمة النظام ابسا�شي للشركة»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.27551

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 22 فبراير 2222

ابسا�شي  النظام  مالءمة  تقرر 

للشركة م  مقأضيات القانون: إعادة 

صياغة النظام ابسا�شي للشركة.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   17 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 232523.
544I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

SOCIETE YOURAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاوية شارع أبي جرير الطبري 

وزنقة عبد الرحمان ناصر، إقامة 
املنصور، الطابق ابو ، الشقة رقم 

2 ، 92222، طنجة املغرب
SOCIETE YOURAD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 183 شارع 

ولي العهد، مركز NREA، الطابق 
ابر�شي، املحل رقم 13 - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
 128297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   16
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE YOURAD
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات الطبية.
عنوان املقر االجأماعي : 183 شارع 
الطابق   ،NREA مركز  العهد،  ولي 
 92222  -  13 رقم  املحل  ابر�شي، 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 122   : صفريوي  فوزي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فوزي صفريوي عنوانه)ا) 

طنجة   92222 بو1انة  الجبل  طريق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  صقلي  مونية  السيدة 

طنجة   92222 الجبل بو1انة  طريق  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 323 23.

546I

FIDULIMAR

O.H.F
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ،  5222،

OUARZAZATE MAROC

O.H.F شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 1761 

حي املحمدي  - 8222  ورزازات  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

11233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 أكأو1ر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
.O.H.F : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

غرض الشركة بإيجاز : -1 البناء و 
االشغا  املخألفة

و  الحدائق  اصالح  و  2تهيء 
الشوارع و املراكن .

رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
  8222  - املحمدي   حي   1761

ورزازات  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222   : اوخالي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اوخالي  محمد  السيد 
  8222 املحمدي   حي   1761 رقم 

ورزازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اوخالي  محمد  السيد 
  8222 املحمدي   حي   1761 رقم 

ورزازات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بأاريخ  بورزازات   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 493.
548I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

سوزيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°25 ATLAS FES ، 32222، FES

MAROC
سوزيك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
الحضري زنقة تالسينت رقم 22 

تجزئة بنيس الزهور 2 فاس - 

32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6 2 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

سوزيك.

منظم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 22 رقم  تالسينت  زنقة  الحضري 

تجزئة بنيس الزهور 2 فاس - 32222 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 922   : ادريس صرحان   السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 122   : اشحيمة  اكرام  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ادريس صرحان  عنوانه)ا) 

حي القلعة الصغيرة باشوية ايموزار 
صفرو   31222 صفرو  عمالة  كندر 

املغرب.

السيدة اكرام اشحيمة عنوانه)ا) 

 3 شقة   3 عمارة  لحبابي  تجزئة   3

الدكارات فاس 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ادريس صرحان  عنوانه)ا) 

حي القلعة الصغيرة باشوية ايموزار 
صفرو   31222 صفرو  عمالة  كندر 

املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   21 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 1  2.

551I

CHAHIR INOX

CHAHIR INOX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAHIR INOX

72  زنقة االوداية الطابق 3 رقم 12 

كلم 692  طريق الر1اط عين السب ، 

22222، الدارالبيضاء املغرب

CHAHIR INOX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 72  زنقة 

االوداية الطابق 3 رقم 12 - 22222 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

32 3 3

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2219 يوليوز   16

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CHAHIR INOX

غرض الشركة بإيجاز :  االملنيوم.

عنوان املقر االجأماعي : 72  زنقة 

 22222 - 3 رقم 12  االوداية الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  522.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 5.222   : السيد عاد  بن مو�شى 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عاد  بن مو�شى عنوانه)ا)  

عين   3 رقم   1 زنقة  زاكورة  تجزئة 

البيضاء    22222 البيضاء  الشق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عاد  بن مو�شى عنوانه)ا)  

عين   3 رقم   1 زنقة  زاكورة  تجزئة 

البيضاء    22222 البيضاء   الشق 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يوليوز 2219 تحت رقم 715366.

555I

FIDERSER

STE SAGFARMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDERSER

 BLOC 1  N° 155 HAY ESSALAM

 ، 1 222، SIDI SLIMANE

MAROC

STE SAGFARMA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

الغماريين زنقة 22 رقم 34 - 222 1 

سيدي سليمان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

2957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   23

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SAGFARMA

: بي  املواد  غرض الشركة بإيجاز 

الصيدالنية واالكياس.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الغماريين زنقة 22 رقم 34 - 222 1 

سيدي سليمان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

:  1.222 حصة  السيد دو1ير علي 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

اقامة  السيد دو1ير علي عنوانه)ا) 
ديار الهنأاء 1 عمارة 3 رقم 16 شطر 

البرنو�شي  22262 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اقامة  السيد دو1ير علي عنوانه)ا) 
شطر   16 رقم   3 عمارة   1 الهناء 

البرنو�شي  22262 البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بسيدي سليمان  بأاريخ 32 

شتنبر 2222 تحت رقم 229/2222.

556I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائأمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

KZABRI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائأمانية الثقة العيون

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عال  بن عبد هللا املر�شى 
العيون ، 72222، املر�شى العيون 

املغرب

  KZABRI TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 25 مكرر 

زنقة سيدي افني  شقة  2 املر�شى 

العيون. - 72222 املر�شى العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

33223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. KZABRI TRANS

  : بإيجاز  الشركة  غرض 

والخدمات  النقل  عمليات  جمي  

نقل   ، البضائ   نقل  ؛  اللوجستية 

نقل   - الخاص.  النقل   ، ابشخاص 

املساعدة   - الغير  لحساب  البضائ  

 - البضائ   تخزين   ، اللوجستية 

االسأيراد والأصدير والأجارة العامة 

للبضائ   والدولي  الوطني  النقل   -

النقل   - وإدارة الخدمات اللوجستية 

السياحي ونقل الركاب.......

عنوان املقر االجأماعي : 25 مكرر 

املر�شى  شقة  2  زنقة سيدي افني  

العيون  املر�شى   72222  - العيون. 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

بعدا   ايت  نورالدين  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
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والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بعدا   ايت  نورالدين  السيد 

قصبة   36 رقم   4 بلوك  عنوانه)ا) 

الطاهر ايت ملو  86152 ايت ملو  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بعدا   ايت  نورالدين  السيد 

قصبة   36 رقم   4 بلوك  عنوانه)ا) 

الطاهر ايت ملو  86152 ايت ملو  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالعيون  بأاريخ 29 شتنبر 

2222 تحت رقم 2293/2222.

558I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

KHALIJ TANJA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شارع فاس الطابق ابو  رقم 1 ، 

92222، طنجة املغرب

KHALIJ TANJA TRANS  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 4، زنقة 

واد صفاقس، الطابق السفلي، 

محل رقم 1، تجزئة النصر - 92222 

طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.96913

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

17 غشت 2222 تم تعيين  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) لخضر 

طارق كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 273 23.

562I

GHIMARDIS

GHIMARDIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GHIMARDIS
2 1 تجزئة سمية آسفي ، 6222 ، 

آسفي املغرب
GHIMARDIS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 2 1 

تجزئة سمية آسفي - 6222  آسفي 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
12823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GHIMARDIS
توزي    -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
املواد الغذائية بالأقسيط و الجملة 

- الأجارة بجمي  أنواعها 
- الأصدير و االسأيراد

 1 2  : االجأماعي  املقر  عنوان 
آسفي    6222 - تجزئة سمية آسفي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد ياسين مروري :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد يونس غيغة :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مروري  ياسين  السيد 
تعاونية موالي رشيد حي مفأاح   27

الخير  6222  آسفي املغرب.

عنوانه)ا)  غيغة  يونس  السيد 

إقامة سليمة رقم 4 شارع ابمير موالي 

عبد هللا 2222  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مروري  ياسين  السيد 

تعاونية موالي رشيد حي مفأاح   27

الخير  6222  آسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   21 بأاريخ  االبأدائية بآسفي  

2222 تحت رقم 2239.

563I

UPSILON CONSULTING

 PROFUNDUS
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

UPSILON CONSULTING

 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim

 Bouabid, étage  , appt 22,

 quartier Beauséjour ، 22252،

Casablanca MAROC

 PROFUNDUS CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 79 شارع 

ابن سينا، الطابق الثاني، شقة رقم 

6، أكدا  - 12282 الر1اط املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.98887

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في 25 غشت 2222 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 PROFUNDUS الوحيد  الشريك 

رأسمالها  مبلغ    CONSULTING

مقرها  وعنوان  درهم   12.222

سينا،  ابن  شارع   79 اإلجأماعي 

الطابق الثاني، شقة رقم 6، أكدا  - 

12282 الر1اط املغرب نتيجة   : قرار 

الشريك.

و حدد مقر الأصفية ب 79 شارع 

الطابق الثاني، شقة رقم  ابن سينا، 

6، أكدا  - 12282 الر1اط املغرب. 

و عين:

و  العمراني  مريم   السيد)ة) 

 35rue Principale عنوانه)ا) 

 Kahler, Grand Duche de

 Luxembourg 8376 Luxembourg

Belgique 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 

أكأو1ر   21 بأاريخ  الأجارية بالر1اط  

2222 تحت رقم 127276.

564I

CABINET BOUMAHROU

SOCIETE JOJOLAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام ابسا�شي للشركة

CABINET BOUMAHROU

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،

92222، TANGER MAROC

SOCIETE JOJOLAND »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: بو1انة حي 

الرهراه - - طنجة املغرب.

»مالءمة النظام ابسا�شي للشركة»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.55547

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 22 فبراير 2222

ابسا�شي  النظام  مالءمة  تقرر 

للشركة م  مقأضيات القانون: إعادة 

صياغة النظام ابسا�شي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليوز   15 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 17 232.

566I
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CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

DECO SHOP TAHIRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET COMTABLE SAKKAKI
SARL

 TANGER ، 92222، TANGER
MAROC

DECO SHOP TAHIRI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي فاطمة 
الزهراء 18 رقم 11 - 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
128 19

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   15
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 DECO : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.SHOP TAHIRI
بي    : بإيجاز  الشركة  غرض 

اكسسوارات الهاتف بالأقسيط.
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
فاطمة الزهراء 18 رقم 11 - 92222 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيدة صفاء الطاهري :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة صفاء الطاهري عنوانه)ا) 
 92222  7 رقم   21 حي بوحوت زنقة 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة صفاء الطاهري عنوانه)ا) 
 92222  7 رقم   21 حي بوحوت زنقة 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   22 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 2 51.

568I

FIDUCIAIRE DE SAFI «FIDUSAF

SAFI TRUCK PARTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE DE SAFI «FIDUSAF

 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

،  6222، SAFI MAROC

SAFI TRUCK PARTS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي بلوك 64 

مجموعة ب رقم 12 مكرر سعيدة 

2 - 6222  اسفي املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.3279

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 28 شتنبر 2222 تقرر حل 

 SAFI شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها  مبلغ    TRUCK PARTS

مقرها  وعنوان  درهم   12.222

اإلجأماعي بلوك 64 مجموعة ب رقم 

اسفي    6222 -  2 12 مكرر سعيدة 

املغرب نتيجة   : صافي الشركة اقل 

من رب  راس ما  الشركة.

و حدد مقر الأصفية ب بلوك 64 

مجموعة ب رقم 12 مكرر سعيدة 2 

- 6222  اسفي املغرب. 

و عين:

  ABDELHADI السيد)ة) 

 RUE عنوانه)ا)  و   CHIBANE

 LAKHMIS N° 212 QU

 INDUSTRIEL  6222 SAFI

MAROC 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   25 بأاريخ  االبأدائية بآسفي  

2222 تحت رقم 2215.

569I

CABINET BOUMAHROU

 SOCIETE L›ESPACE DU
SAVOIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام ابسا�شي للشركة

CABINET BOUMAHROU
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،
92222، TANGER MAROC

 SOCIETE L›ESPACE DU SAVOIR
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: حي بو1انة 
املغرب 92222 طنجة املغرب.

»مالءمة النظام ابسا�شي للشركة»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.49795
بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 22 فبراير 2222
ابسا�شي  النظام  مالءمة  تقرر 
للشركة م  مقأضيات القانون: إعادة 

صياغة النظام ابسا�شي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   17 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 5 2325.

572I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

RIZQI PROTECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N  6 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

2 9 ، 73222، DAKHLA MAROC
  RIZQI PROTECT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

الرحمة، شارع السعديين، رقم 13، 

الطابق االر�شي - 73222 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 RIZQI : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

. PROTECT

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحراسة الخاصة .

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 ،13 رقم  شارع السعديين،  الرحمة، 

الداخلة   73222  - االر�شي  الطابق 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

الهادي   عبد  املرصوي  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الهادي   عبد  املرصوي  السيد 

شارع   ،4 الرحمة  حي  عنوانه)ا) 

السعديين، رقم 13 73222 الداخلة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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الهادي   عبد  املرصوي  السيد 
شارع   ،4 الرحمة  حي  عنوانه)ا) 
السعديين، رقم 13 73222 الداخلة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 2222 تحت رقم 2 7.

572I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة بندالي كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 21
 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62222، NADOR MAROC
شركة بندالي كار شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تعاونية 
الفأح اركمان الناظور - 62222 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
2222

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   28
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

بندالي كار.
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.
تعاونية   : املقر االجأماعي  عنوان 
 62222  - الناظور  اركمان  الفأح 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  522.222 
درهم، مقسم كالأالي:

الرحيم  عبد  فر�شي  السيد 
درهم   522 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحيم  عبد  فر�شي  السيد 
اركمان  الفأح  تعاونية  عنوانه)ا) 

الناظور 62222 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الرحيم  عبد  فر�شي  السيد 
اركمان  الفأح  تعاونية  عنوانه)ا) 

الناظور 62222 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بأاريخ  بالناضور   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 3117.

573I

WAY CONSEIL

LC CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رف  رأسما  الشركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ،  2222،

MARRAKECH MAROC
LC CARS  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي مأجر رقم 
19 اقامة جواهر شارع عال  الفا�شي 
باب دكالة - 5162  مراكش املغرب.

رف  رأسما  الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

. 2383
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تم   2222 شتنبر  في  2  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  
من  أي  درهم»   1.522.222«
 2.222.222« إلى  درهم»   522.222«
القيمة  رف     : طريق  عن  درهم» 

اإلسمية لألسهم املوجودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   32 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 115893.

582I

CABINET BOUMAHROU

 SOCIETE INSTITUT

MOULAY ABDELAZIZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام ابسا�شي للشركة

CABINET BOUMAHROU

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،

92222، TANGER MAROC

 SOCIETE INSTITUT MOULAY

ABDELAZIZ »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 

فا  فلوري املغرب 92222 طنجة 

املغرب.

»مالءمة النظام ابسا�شي للشركة»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.12223

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 22 فبراير 2222

ابسا�شي  النظام  مالءمة  تقرر 

للشركة م  مقأضيات القانون: إعادة 

صياغة النظام ابسا�شي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليوز   17 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 232521.

581I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

BADRI & TOUIL CONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE

SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .52

 ETAGE TANGER، 92222،

TANGER MAROC

  BADRI & TOUIL CONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 52 شارع 

الفاييت الطابق الثاني رقم 22 
طنجة - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

128337
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   29
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 BADRI : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

. & TOUIL CONS
اعما    : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء و كل ما من شانه املساهمة في 

تقدم الشركة .
عنوان املقر االجأماعي : 52 شارع 
الفاييت الطابق الثاني رقم 22 طنجة 

- 92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد البدري امين  :  222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد الطويل محمج عزيز :  822 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 السيد البدري امين  : 222 بقيمة 

122 درهم.
السيد الطويل محمج عزيز : 822 

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  امين   البدري  السيد 
شارع الحريري اقامة حليمة الطابق 
طنجة   92222 - 3طنجة   رقم   2 

املغرب.
عزيز  محمد  الطويل  السيد 
اقامة  الفاييت  شارع   51 عنوانه)ا) 
 92222 -63طنجة  شقة  مارينا س2 

طنجة املغرب.
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والعائلية  الشخصية  ابسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عزيز  محمد  الطويل  السيد 
اقامة  الفاييت  شارع   51 عنوانه)ا) 
 92222 -63طنجة  شقة  مارينا س2 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   32 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 332 23.
582I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 LOGISTIQUE ET
 TRAITEMENT INDUSTRIEL
DES PRDOUITS DE LA MER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N  6 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

2 9 ، 73222، DAKHLA MAROC
 LOGISTIQUE ET TRAITEMENT
 INDUSTRIEL DES PRDOUITS

DE LA MER  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي  23 و 
235، الحي الصناعي، حي السالم - 

73222 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
16325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 LOGISTIQUE ET TRAITEMENT
 INDUSTRIEL DES PRDOUITS

. DE LA MER

صناعة،   : غرض الشركة بإيجاز 

دقيق  مشأقات السمك:  بي  و شراء 
بروتينات  السمك،  زيت  السمك، 

السمك ...

الـأجــاريـة  الـعـمـلـيـات  وكــذلـك كــل 

املـنـقــوالت الـعـقـاريـة و  و الـصـنـاعـيـة، 

مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـأـي  املـالـيـة 

أو غيـر مـبـاشـرة بابنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله.

و   23  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - السالم  حي  الصناعي،  الحي   ،235

73222 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : الز1يدي محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الز1يدي محمد عنوانه)ا) 

النقطة  الذهب،  وادي  خليج 

 73222 تاورطة   ،8 الكيلومترية 

الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الز1يدي محمد عنوانه)ا) 

النقطة  الذهب،  وادي  خليج 

 73222 تاورطة   ،8 الكيلومترية 

الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 2222 تحت رقم 821.

583I

JANNAT STAR NEGOCE

JANNAT STAR NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JANNAT STAR NEGOCE

46 شارع الزرقطوني طابق 2 

شقة 6 الدار البيضاء ، 22222، 

CASABLANCA املغرب

JANNAT STAR NEGOCE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 46 شارع 

الزرقطوني طابق 2 شقة 6 الدار 

البيضاء االدار البيضاء 22222 

االدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

468867

 22 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 يوليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.JANNAT STAR NEGOCE

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزي   -اسأيراد  العقاري  -اإلنعاش 

اجزاء وقط  الغيارللسيارات الجديدة 

و القديمة و الخردة.

46 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

الدار   6 شقة   2 طابق  الزرقطوني 

البيضاء  22222 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : السيد الساقي مصطفى 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الساقي مصطفى عنوانه)ا) 

 1 شطر  سكن  بيتي  محج   2 سالم 
 161 رقم   A مدخل ج اش   5 عمارة 

البيضاء  الدار   22622 البرنو�شي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الساقي مصطفى عنوانه)ا) 

 1 شطر  سكن  بيتي  محج   2 سالم 
 161 رقم   A مدخل ج اش   5 عمارة 

البيضاء  الدار   22622 البرنو�شي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

غشت 2222 تحت رقم 468867.

585I

FOUZMEDIA

HADDADI ALUMINIUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 1 222، kenitra

maroc

HADDADI ALUMINIUM شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 59 شارع 

موالي عبدالعزيز إقامة موالي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 222 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

56229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HADDADI ALUMINIUM

: مقاو  في  غرض الشركة بإيجاز 

نجارة ابلومنيوم.
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 59  : االجأماعي  املقر  عنوان 

إقامة  عبدالعزيز  موالي  شارع 

 1 222  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابراهيم حدادي عنوانه)ا) 

 1 222  118 الرقم  أزهرون  حي 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم حدادي عنوانه)ا) 

 1 222  118 الرقم  أزهرون  حي 

القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم -.

589I

CABINET BOUMAHROU

 SOCIETE LYCEE MOHAMED

ARSALANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام ابسا�شي للشركة

CABINET BOUMAHROU

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،

92222، TANGER MAROC

 SOCIETE LYCEE MOHAMED

ARSALANE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 

موالي رشيد بمدرسة موالي عبد 

العزيز املغرب 92222 طنجة املغرب.

»مالءمة النظام ابسا�شي للشركة»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.27553

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 22 فبراير 2222.

ابسا�شي  النظام  مالءمة  تقرر 
للشركة م  مقأضيات القانون: إعادة 

صياغة النظام ابسا�شي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   17 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 232522.

592I

ABA GESTION SARLAU

HOOKS AGENCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38
 BUREAU 12 ، 32222، FES

MAROC
HOOKS AGENCY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 332 

شارع إبراهيم روداني ، الطابق 5 ، 
شقة 21 ، إقامة ريحان  املعاريف 

الدارالبيضاء - 22222 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
474567

 28 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HOOKS AGENCY
تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحدث.
 332  : االجأماعي  املقر  عنوان 
 ،  5 الطابق   ، شارع إبراهيم روداني 
املعاريف  ريحان   إقامة   ،  21 شقة 
الدارالبيضاء - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 
درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : بوشطو  مجد  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 1.222  : بوشطو  مجد  السيد   
بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوشطو  مجد  السيد 
شارع ركراكةإ قامة بوعرفة شقة 21 
طابق 5 22222 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بوشطو  مجد  السيد 
شارع ركراكةإ قامة بوعرفة شقة 21 
طابق 5 22222 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748415.
591I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

MIKEMI COMPAGNIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 21- 772 
صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
MIKEMI COMPAGNIE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
محمد الخامس موالي الرشيد - 

73222 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
16295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   16
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MIKEMI COMPAGNIE

اسأغال    : غرض الشركة بإيجاز 

وتسيير فندق.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - الرشيد  موالي  الخامس  محمد 

73222 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 MIREILLE SYLVIE السيدة

MALBOS :  1.222 حصة بقيمة 

122 درهم للحصة .

 - ابسماء الشخصية والعائلية 

وصفات ومواطن الشركاء :

 MIREILLE SYLVIE السيدة

MALBOS عنوانه)ا) فندق اوسيان 

فاكبوند الكلم 27 النفود الترابي 

للدرك امللكي العركوب 73222 

الداخلة املغرب.

 ابسماء الشخصية والعائلية 

ومواطن مسيري الشركة:

 MIREILLE SYLVIE السيدة

MALBOS عنوانه)ا) فندق اوسيان 

فاكبوند الكلم 27 النفود الترابي 

للدرك امللكي العركوب 73222 

الداخلة املغرب

تم اإليداع القانوني باملحكمة 

االبأدائية بوادي الدهب  بأاريخ 16 

شتنبر 2222 تحت رقم 794.

593I
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ALTA COMPTA
ماروك ان اوت

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALTA COMPTA
 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS
 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS،

92222، TANGER MAROC
ماروك ان اوت شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

فاس زنقة مصر رقم 9 مكرر طنجة - 
92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
128333

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : ماروك 

ان اوت.
غرض الشركة بإيجاز : اسأيراد و 

تصدير املنأجات الغذائية.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
مكرر طنجة   9 فاس زنقة مصر رقم 

- 92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد اشويطي عنوانه)ا) 
 287 رقم   3 سكأور  عريض  حي 

الناظور 62222 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رشيد اشويطي عنوانه)ا) 

 287 رقم   3 سكأور  عريض  حي 

الناظور 62222 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   32 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 328 23.

594I

ZOULAZ BEAUTE & STYLE

ZOULAZ BEAUTE & STYLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ZOULAZ BEAUTE & STYLE

 DIAR MARRAKECH SAADA

 IMM C MAGASIN N°2

 MARRAKECH ،  2222،

MARRAKECH MAROC

 ZOULAZ BEAUTE & STYLE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي ديار 

مراكش السعادة عمارة س محل 

رقم 2 مراكش   - 2222  مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

126729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 غشت   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ZOULAZ BEAUTE & STYLE

محل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للحالقة و الأجميل.

ديار   : االجأماعي  املقر  عنوان 
مراكش السعادة عمارة س محل رقم 
2 مراكش   - 2222  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 
درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زالز   إيمان  السيدة 
أبواب مراكش املنطقة 11 عمارة 18 
ب الشقة 5 مراكش 2222  مراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة أما  زالز عنوانه)ا) بشقة 
تجزئة راحة الصويرة   199 عمارة   2
الجديدة الصويرة  2222  الصويرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   25 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 115782.
596I

محاسبات البيروني

رياض سيف مدينة 2020
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

محاسبات البيروني
18 شارع الحسن الثاني كأبة 2 
مراكش ، 2222 ، مراكش املغرب
رياض سيف مدينة 2222 شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار اكادير 
نايت سليمان اوريكة الحوز مراكش 

- 2222  مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.126175

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
املؤرخ في 14 شتنبر 2222 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
اوريكة  سليمان  نايت  اكادير  »دوار 
مراكش    2222  - مراكش  الحوز 

قاع الحومة رياض   49« إلى  املغرب» 

  2222  - مراكش  الجديد  الزيأون 

مراكش  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ 22 أكأو1ر  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 115965.

599I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

ORTHOEXPERT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

 TARIK AL KHEIR RUE 1 N°  5

 SIDI BERNOUSSI ، 22622،

CASABLANCA MAROC

ORTHOEXPERT SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 38 زنقة 

املستشفيات، الطابق السفلي، 

حي املستشفيات. - 22362 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.285763

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تقرر   2222 شتنبر   22 في  املؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  حل 

  ORTHOEXPERT SARL املحدودة 

درهم   122.222 رأسمالها  مبلغ 

زنقة   38 اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 

حي  السفلي،  الطابق  املستشفيات، 

املستشفيات. - 22362 الدار البيضاء 

املغرب نتيجة   : عدم تحقيق الهذف 

اللذي من أجله تأسست الشركة....

زنقة   38 و حدد مقر الأصفية ب 

حي  السفلي،  الطابق  املستشفيات، 

املستشفيات. - 22362 الدار البيضاء 

املغرب. 
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و عين:

و  بلفقيه  محاسن   السيد)ة) 
عبالوي  زاكور  زنقة   1 عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   22 12 الوزيس 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقأضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

الطابق  املستشفيات،  زنقة   38  :

السفلي، حي املستشفيات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 7123 7.

622I

SOREPRIM

SOPERIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOREPRIM

56 زنقة إبن الونان حي سمارة عين 

السب  كلم 692  طريق الر1اط عين 

السب ، 22222، الدارالبيضاء 

املغرب

SOPERIM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 56 زنقة 

إبن الونان حي سمارة عين السب  - 

22222 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

385327

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2219 شتنبر   26

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOPERIM

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
معلوماتية.

زنقة   56  : عنوان املقر االجأماعي 
 - إبن الونان حي سمارة عين السب  

22222 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
شليح   بن  الهادي  عبد  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
شليح   بن  الهادي  عبد  السيد 
ط   15 شقة  بيتي  إقامة  عنوانه)ا) 
 22222 املحمدية  يخلف  بني   2

املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
شليح   بن  الهادي  عبد  السيد 
عنوانه)ا) قامة بيتي شقة 15 ط 2 بني 
املحمدية   22222 املحمدية  يخلف 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 
شتنبر 2217 تحت رقم 5217 226.
622I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DAKHLA FORAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 21- 772 
صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
DAKHLA FORAGE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

العركوب رقم 21- 772 الداخلة 
73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16359

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DAKHLA FORAGE

الحفر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والأنقيب عن املياه.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الداخلة  رقم  21-772  العركوب 

73222 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : بوغانم  احمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوغانم  احمد  السيد 

بلوك اش رقم 213 حي الهدى 82222 

اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بوغانم  احمد  السيد 

بلوك اش رقم 213 حي الهدى 82222 

اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 2222 تحت رقم 839.

623I

ANDERSEN CONSULTING

MNAR AMINS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 92232، TANGER

MAROC
MNAR AMINS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 12 شارع 
مو�شى بن نصير - 92222 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.32 33

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 شتنبر   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
القادر   عبد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجأماعية  حصة   22 العبادي 
)ة)  السيد  أصل 122 حصة لفائدة  
 28 بأاريخ  الحسيسن  العالي   عبد 

شتنبر 2222.
القادر  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجأماعية  حصة   22 العبادي 
)ة)  السيد  أصل 122 حصة لفائدة  
شتنبر   28 بأاريخ  الحسيسن  قمر 

.2222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أكأو1ر   22 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 391 23.

62 I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

ABC افريكا بروكيراج كوموديتي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -
  EME ETAGE AVENUE PRINCE

 ، MY ABDELLAH - GUELIZ
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MARRAKECH MAROC ، 2222

 ABC افريكا بروكيراج كوموديتي

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

موالي حسن,اقامة سيبام بلوك 

أ.الطابق الراب  شقة رقم 12 - 

2222  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

126913

 28 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

افريكا   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.ABC بروكيراج كوموديتي

: مقاو  في  غرض الشركة بإيجاز 

تسيير الخدمات.

االسأيراد والأصدير.

وسيط في بي  البضائ  بالجملة..

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

بلوك  سيبام  حسن,اقامة  موالي 

 -  12 رقم  شقة  الراب   أ.الطابق 

2222  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : امكربس  السيدة ملياء  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 1222  : امكربس  السيدة ملياء    

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

امكربس عنوانه)ا)  السيدة ملياء  

بساتين تاركة تجزئة 2 اقامة 5 الشقة 
رقم 15 2222  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

امكربس عنوانه)ا)  السيدة ملياء  

بساتين تاركة تجزئة 2 اقامة 5 الشقة 

رقم 15 2222  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ 22 أكأو1ر  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 115988.

625I

CABINET BOUMAHROU

 SOCIETE GRUPO IGLESIAS

Y PINEDA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

CABINET BOUMAHROU

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،

92222، TANGER MAROC

 SOCIETE GRUPO IGLESIAS Y

PINEDA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 2 1 شارع 

محمد الخامسإقامة نسرين الطابق 

ابو  رقم 2 - 92222 طنجة املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.162 5

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 22 أبريل 2222

مهام  مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 

محدودة  غير  مدة  ملدة:  املسيرين 

سنوات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   14 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم  23238.

626I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

FISHMARK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 21- 772 
صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
FISHMARK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي املسيرة 

1 زنقة جبل بوناصر - 73222 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
16365

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   15
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FISHMARK
الأصدير   : غرض الشركة بإيجاز 
التسويق ملخألف  البي  و الشراء،   ،
أنواع ابسماك   و املنأوجات البحرية، 
عام  بشكل  و  أولية  مواد  تجهيزات، 
كل ماله عالقة بالصناعة و الأجارة 

البحرية، النقل لحساب الغير. .
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
املسيرة 1 زنقة جبل بوناصر - 73222 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد حسن النا�شي :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد عبد الرحيم النا�شي :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  النا�شي  حسن  السيد 

 82222 املحمدي  حي   3893 رقم 

اكادير املغرب.

السيد عبد الرحيم النا�شي 

عنوانه)ا) رقم 71 زنقة صالح الدين 

االيوبي تجزئة الحسنية انزا 82222 

اكادير املغرب.

 ابسماء الشخصية والعائلية 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن النا�شي عنوانه)ا) رقم 

3893 حي املحمدي 82222 اكادير 

املغرب

السيد عبد الرحيم النا�شي 

عنوانه)ا) رقم 71 زنقة صالح الدين 

االيوبي تجزئة الحسنية انزا 82222 

اكادير املغرب

تم اإليداع القانوني باملحكمة 

االبأدائية بوادي الدهب  بأاريخ 21 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 2 8.
607I

رمزي لالستشارات

FATHER AND CHILDREN CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

رمزي لالستشارات

شارع  2 نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 21 شقة رقم 21 

العيون ، 72222، العيون املغرب

 FATHER AND CHILDREN CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 AV وعنوان مقرها اإلجأماعي

 KHALID BNO LOUALID

 N°82 LAAYOUNE - 72222

LAAYOUNE MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

33195
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FATHER AND CHILDREN CAR

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 LOCATION DES VOITURES

.SANS CHAUFFEUR

 AV  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 KHALID BNO LOUALID N°82

 LAAYOUNE - 72222 LAAYOUNE

.MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد KHALID DAMI عنوانه)ا) 

 AV KHALID BNO LOUALID

 N°82 LAAYOUNE 72222

.LAAYOUNE MAROC

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد KHALID DAMI عنوانه)ا) 

 AV KHALID BNO LOUALID

 N°82 LAAYOUNE 72222

LAAYOUNE MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالعيون  بأاريخ 25 شتنبر 

2222 تحت رقم 2272.

628I

CABINET BOUMAHROU

SOCIETE LAHBAB CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة
إغالق فرع تاب  لشركة تجارية يوجد 

مقرها االجأماعي باملغرب

CABINET BOUMAHROU
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،
92222، TANGER MAROC

SOCIETE LAHBAB CASH »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 82 شارع 
موالي علي الشريف - 92222 طنجة 

املغرب.
»إغالق فرع تاب  لشركة تجارية 
يوجد مقرها االجأماعي باملغرب»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.37789
بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 
تقرر   2222 فبراير  في  2  املؤرخ 
 SOCIETE لشركة  تاب   فرع  إغالق 
 SOCIETE LAHBAB CASH تسميأه 
LAHBAB CASH والكائن عنوانه في 4 
3ب الطابق  عمارة السعادة السواني 

ابر�شي - - طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   26 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 232817.
629I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

JOUDIRA
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 21- 772 
صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
JOUDIRA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي واد 

الشياف رقم 1 2 - 73222 الداخلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16347

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   18

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.JOUDIRA

اشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واشغا  مخألفة.

واد  حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الشياف رقم 1 2 - 73222 الداخلة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيد رضوان جودي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جودي  رضوان  السيد 

 73222  1 62 رقم  الحسني  حي 

الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  جودي  رضوان  السيد 

 73222  1 62 رقم  الحسني  حي 

الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 2222 تحت رقم 833.

612I

مسأأمنة املأنبي للمحاسبة

SOUKAINA EVENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مسأأمنة املأنبي للمحاسبة

132 شارع املأنبي الطابق 2 ، 

23222، بني مال  املغرب

SOUKAINA EVENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 115 

تجزئة الواحة 2 - 23222 بني مال  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

12 69

 11 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�شى  

القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOUKAINA EVENT

ممو    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت و املؤتمرات . تاجر.مكأبة.

عنوان املقر االجأماعي : رقم 115 

بني مال    23222  -  2 تجزئة الواحة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : بليليد  السيدة سكينة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
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بليليد عنوانه)ا)  السيدة سكينة 
أزرو   53122 الوردة   تجزئة   32

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بليليد عنوانه)ا)  السيدة سكينة 
32 تجزئة الوردة  53122 أزرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  2  مال    ببني  االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 589.
611I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 AOUSSERD
MULTISERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 21- 772 
صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
 AOUSSERD MULTISERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
يوسف بن تاشفين رقم 68/21 - 

73222 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
16349

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   12
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AOUSSERD MULTISERVICES
اشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واشغا  مخألفة.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 -  21/68 رقم  تاشفين  بن  يوسف 

73222 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222   : السيدة فاطمة مشنان 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فاطمة مشنان عنوانه)ا) 
 73222  68/1 زنقة بن تاشفين رقم 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة مشنان عنوانه)ا) 
 73222  68/1 زنقة بن تاشفين رقم 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 2222 تحت رقم 834.
614I

جيكو سيرفيس

PRAGMATIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

جيكو سيرفيس
22  شارع الزرقطوني اقامة املهدي 

، 22212، الدارالبيضاء املغرب
PRAGMATIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 AV MERS  وعنوان مقرها اإلجأماعي

 SULTAN N 26 APPT3 ETG 1 -
Casablanca 22132 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
 7 281

 15 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PRAGMATIS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.FORMATION-COATCHING

 AV   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 MERS SULTAN N 26 APPT3 ETG

Casablanca 22132 - 1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  522.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 5.222   : السيد نوي عبدالكريم 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نوي عبدالكريم عنوانه)ا) 

تجزئة سيدي عبدالرحمان اقامة 12 

مجموعة 12الشقة 1 االلفى 22222 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نوي عبدالكريم عنوانه)ا) 

تجزئة سيدي عبدالرحمان اقامة 12 

مجموعة 12الشقة 1 االلفى 22222 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 7612 7.

615I

FIDERSER

STE STAR CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

FIDERSER

 BLOC 1  N° 155 HAY ESSALAM

 ، 1 222، SIDI SLIMANE

MAROC

STE STAR CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : شارع 

محمد الخامس رقم 141 الزنقة 19 

- 222 1 سيدي سليمان املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.773

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تقرر   2222 غشت   27 في  املؤرخ 

شركة ذات   STE STAR CASH حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 12.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

 19 الزنقة   141 محمد الخامس رقم 

املغرب  سليمان  سيدي   1 222  -

نتيجة لإلحأكار واملنافسة .

و عين:

و  اليعقوبي  ملياء   السيد)ة) 
 43 رقم   19 حي بام بلوك  عنوانه)ا) 

املغرب  سليمان  سيدي   1 222

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

شارع  وفي   2222 غشت   27 بأاريخ 

محمد الخامس رقم 141 الزنقة 19 - 

222 1 سيدي سليمان املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بسيدي سليمان  بأاريخ 21 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 213/2222.

616I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

PALMERIE DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 21- 772 

صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

 PALMERIE DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة 
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ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

العركوب رقم 21- 772 الداخلة 
73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
16117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PALMERIE DISTRIBUTION
غرض الشركة بإيجاز : اسأغال  و 

تسيير محطة لأوزي  الوقود.
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الداخلة  رقم  21-772  العركوب 

73222 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
الرحالي  السماللي  محمد  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحالي  السماللي  محمد  السيد 
 38 عمارة   5 شارع محمد  عنوانه)ا) 

ط 6/1 93222 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الرحالي  السماللي  محمد  السيد 
 38 عمارة   5 شارع محمد  عنوانه)ا) 

ط 6/1 93222 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 2222 تحت رقم 679.

619I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

LAD LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 21- 772 

صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

LAD LOGISTIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الحي 
الصناعي رقم 26 الطابق االو  

مكأب رقم 27 - 73222 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 LAD  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.LOGISTIQUE

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائ  لحساب الغير.

الحي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الصناعي رقم 26 الطابق االو  مكأب 
رقم 27 - 73222 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 STE CONSERVERIES الشركة 

RIO DE ORO SARL :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 STE CONSERVERIES الشركة 

عنوانه)ا)   RIO DE ORO SARL

شارع محمد الخامس اطلس صحرا 

73222 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املجيد  لحسن  السيد 

 2 شارع سماميط فيال   1 حي االمل 

73222 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 2222 تحت رقم  82.

622I

FIDUCIARE ET BUSINESS CENTER

MUS AGRIS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIARE ET BUSINESS

CENTER

 RUE SURCOUF IMM 5°

 CHAHER APP N ، 2 222، EL

JADIDA MAROC

MUS AGRIS SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

فضيالت مركز سيدي اسماعيل - 

222 2 الجديدة الجديدة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 مارس   29

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 MUS  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.AGRIS SARL AU

تر1ية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العجو  واالبقارالحلوب.

دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - اسماعيل  سيدي  مركز  فضيالت 

222 2 الجديدة الجديدة.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد مصطفى بنكريش :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

بنكريش  مصطفى  السيد 

عنوانه)ا) دوار فضيالت مركز سيدي 

اسماعيل 222 2 الجديدة الجديدة.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بنكريش  مصطفى  السيد 

عنوانه)ا) سكني ت ر عمارة رقم812 

 2 222 الدارالبيضاء  البرنو�شي 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بأاريخ  بالجديدة   االبأدائية 

يوليوز 2222 تحت رقم 449.

621I

ABA GESTION SARLAU

MADAME COTON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV MED V 3EME ETG 38

 BUREAU 12 ، 32222، FES

MAROC

MADAME COTON شركة ذات 

مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجأماعي 332 

بوليفارد إبراهيم روداني ، إقامة 
ريحان الطابق 5 شقة 21 الدار 

 CASABLANCA 22222 البيضاء

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

474565

 15 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MADAME COTON

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومسأورد بياضات منزلية.

 332  : االجأماعي  املقر  عنوان 

إقامة   ، روداني  إبراهيم  بوليفارد 
الدار   21 شقة   5 الطابق  ريحان 

 CASABLANCA 22222 البيضاء 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 522   : فيصل  العبا�شي  السيد 

حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة .

 522   : البوسفي  هند  السيدة 

حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد العبا�شي فيصل عنوانه)ا) 

تقسيم مجا  درب فيال رقم 126 دار 

بوازة 22222 الدارالبيضاء املغرب.

السيدة هند البوسفي عنوانه)ا) 

شارع ابن جاهرإقامة راضية طابق 5 

شقة 13 عنابي 22222 الدارالبيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بنسليمان  لطيفة  السيدة 

حمد  با  شارع   132 عنوانه)ا) 

 22222 بلفيدير   5 طابق   13 شقة 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748414.

62 I

zagora consulting sarl

 DRAA CONCASSAGE

 ET MATERIAUX DE

CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسما  الشركة

zagora consulting sarl

رقم119  شارع محمد الخامس ، 

7922 ، زاكورة املغرب

 draa concassage et materiaux

de construction شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي درعة 2 

رقم 729 - 7922  زاكورة املغرب.

رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.2191

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تم   2219 دجنبر   16 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  

»922.222 درهم» أي من »122.222 

عن  درهم»   1.222.222« إلى  درهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

11 غشت  بأاريخ  االبأدائية بزاكورة  

2222 تحت رقم 3 2.

626I

MULTI EXPERTISE

GUILLAUME TELL PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسما  الشركة

MULTI EXPERTISE
97 شارع حسن الصغير الطابق 
ابو  رقم 81 ، 22222، الدار 

البيضاء املغرب
GUILLAUME TELL PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 Bd وعنوان مقرها اإلجأماعي

 Riad, Lot Al Massira, Lot fb 12,
 Etage 3, Bureau n° 7 - 22222

.Mohammedia Maroc
رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.2  73

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تم   2222 غشت   27 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  
من  أي  درهم»   1.522.222«
 2.222.222« إلى  درهم»   522.222«
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 
م  ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسأحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  باملحمدية   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 1168.

628I

 SOCIETE SAIS   شركة سايس انجكسيون

INJECTION

»اف دو بي كونسولأين بريفي 

F2P CONSULTING PRIVE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اف دو بي كونسولأين بريفي
الجنان  A52 عين الشقف فاس ، 

fes maroc ،32222
 F2P « اف دو بي كونسولأين بريفي«
CONSULTING PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي الجنان 
أ 52 عين الشقف فاس - 32222 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

»اف   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 F2P  « بريفي  كونسولأين  بي  دو 

.CONSULTING PRIVE

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الأكوين واإلستشارات اإلدارية.

الجنان أ   : عنوان املقر االجأماعي 

52 عين الشقف فاس - 32222 فاس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

الكاملي  منية بوخريص  السيدة  

 122 بقيمة  حصة   952   : الفياللي 

درهم للحصة .

السيد احمد الصقلي :  52 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الكاملي  منية بوخريص  السيدة  
رقم7   ,22 الزنقة  الفياللي عنوانه)ا) 

حي السالم عين قادوس 32222 فاس 

املغرب.

السيد احمد الصقلي    عنوانه)ا) 
23 ,زنقة سبأة العمارة 3 حي الفرح1 

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الكاملي  بوخريص  منية  السيدة 
رقم7   ,22 الزنقة  الفياللي عنوانه)ا) 

حي السالم عين قادوس 32222 فاس 

املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   25 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 2359.

629I

FINGEST CONSEIL SARL

MONTBOURGOIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL
الحي الصناعي تجزئة املساررقم 

1369 مكأب 1 مراكش ، 2222 ، 
مراكش املغرب

MONTBOURGOIS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي مركب 

يوسف ابن تاشفين بلوك A3 رقم 
15 شارع االمير موالي عبدهللا 
مراكش  - .  مراكش  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
126675

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   23
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MONTBOURGOIS
تاجر   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
مسأحضرات  و  الغذائية  املنأجات 

الأجميل.
مركب   : االجأماعي  املقر  عنوان 
يوسف ابن تاشفين بلوك A3 رقم 15 
شارع االمير موالي عبدهللا مراكش  - .  

مراكش  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 
درهم، مقسم كالأالي:

السيد على اطل�شي :  1.222 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد على اطل�شي عنوانه)ا) فيال 
اطل�شي رقم 33 زنقة قرطبة مجاط 2 
النخيل ش مراكش  .  مراكش  املغرب 
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد على اطل�شي عنوانه)ا) فيال 
اطل�شي رقم 33 زنقة قرطبة مجاط 2 
النخيل ش مراكش  .  مراكش  املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 115762.
632I

STE FACILITY.CASH 

 STE FISSOUNE SOLAIRE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF،
35122، GUERCIF MAROC

 STE FISSOUNE SOLAIRE SARL
AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي البطمة 
امللك املسمى »البرنية» - جرسيف - - 

35122 جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   28
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. FISSOUNE SOLAIRE SARL AU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 – املأجددة  الطاقة  االتجاروتركيب 

اشغا  الري والسقي بالأنقيط.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

»البرنية»  املسمى  امللك  البطمة 

جرسيف   35122  -  - جرسيف   -

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

:  1.222 حصة  السيد احمد بيي 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا)  بيي  احمد  السيد 

جرسيف   53122 البطمة جرسيف 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا)  بيي  احمد  السيد 

جرسيف   35122 البطمة جرسيف 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  بجرسيف   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 872.

631I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

RIO OCTAPUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسي  نشاط الشركة 

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 21- 772 

صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

RIO OCTAPUS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجأماعي العمارات 

الحمر زنقة ايك - 73222 الداخلة 

املغرب.

توسي  نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.11359

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تمت   2222 شتنبر   21 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الأالية  ابنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

بي  االسماك بالجملة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 28 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 2222 تحت رقم 823.

632I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DOLIDAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 21- 772 

صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

DOLIDAK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع امام 

مالك رقم 72 حي العودة - 73222 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DOLIDAK

اشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واشغا  مخألفة.

عنوان املقر االجأماعي : شارع امام 

 73222  - حي العودة   72 مالك رقم 

الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

  : الجدوالي  اللطيف  عبد  السيد 

522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

السيد الحسين اهل حماد :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الجدوالي  اللطيف  عبد  السيد 

عنوانه)ا) حي العودة رقم 72 73222 

الداخلة املغرب.

حماد  اهل  الحسين  السيد 

احمد  سيدي  شارع  عنوانه)ا) 

االغظف رقم 2 3 لفطيحات 73222 

الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الجدوالي  اللطيف  عبد  السيد 

عنوانه)ا) حي العودة رقم 72 73222 

الداخلة املغرب

حماد  اهل  الحسين  السيد 

احمد  سيدي  شارع  عنوانه)ا) 

االغظف رقم 2 3 لفطيحات 73222 

الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 2222 تحت رقم 673.

633I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

OUASMA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 21- 772 

صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

OUASMA TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

محمد فاضل السماللي تجزئة مدينة 

الوحدة بقعة رقم  62 - 73222 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.OUASMA TRAVAUX

اشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واشغا  مخألفة.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

محمد فاضل السماللي تجزئة مدينة 

 73222  - رقم  62  بقعة  الوحدة 

الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسما   مبلغ 

6.522.222 درهم، مقسم كالأالي:

 32.522   : السيد يوسف واسو 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 32.522   : واسو  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف واسو عنوانه)ا) حي 

السالم شارع محمد فاضل السماللي 
رقم 126 73222 الداخلة املغرب.

السيد سعيد واسو عنوانه)ا) حي 

الداخلة   73222  2132 السالم رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف واسو عنوانه)ا) حي 

السالم شارع محمد فاضل السماللي 
رقم 126 73222 الداخلة املغرب

السيد سعيد واسو عنوانه)ا) حي 

الداخلة   73222  2132 السالم رقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  2  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 2222 تحت رقم 772.

634I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

YANDAK CLUB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 21- 772 

صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

YANDAK CLUB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي العمارات 

الحمر زنقة العطف رقم 544 - 

73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.YANDAK CLUB

اسأغال    : غرض الشركة بإيجاز 

وتسيير فندق.

عنوان املقر االجأماعي : العمارات 

 -  544 رقم  العطف  زنقة  الحمر 

73222 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : ينجا  عثمان  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ينجا  عثمان  السيد 

الداخلة   73222 ثكنة الدرك امللكي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ينجا  عثمان  السيد 

الداخلة   73222 ثكنة الدرك امللكي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 2222 تحت رقم 755.

635I

STE FACILITY.CASH 

STE IHADAKAN SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA N° 13 GUERCIF

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA N° 13 GUERCIF،

35122، GUERCIF MAROC

  STE IHADAKAN SARL AU
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي  تجزئة 

الشو1ير 1 رقم 478 جرسيف - 

35122 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. IHADAKAN SARL AU

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائ  للغير – الأفاوض - ابشغا  

املخألفة.

تجزئة    : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - جرسيف   478 رقم   1 الشو1ير 

35122 جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : فورغ  احمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فورغ  احمد  السيد 

 53122 جرسيف   1 الشو1ير  حي 

جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  فورغ  احمد  السيد 

 35122 جرسيف   1 الشو1ير  حي 

جرسيف املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  بجرسيف   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 873.
636I

Mustapha ZAKHNINI 

ROCHER CAP sarl au
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسي  نشاط الشركة 

Mustapha ZAKHNINI
 BP 125. 62622 RAS EL MA
NADOR ، 62622، الناضور 

املغرب
ROCHER CAP sarl au شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجأماعي  2، 
زنفة السليمانية حي النصر بركان - 

63322 بركان املغرب.
توسي  نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.7237

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تمت   2222 شتنبر   14 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الأالية  ابنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
نقل االمأعة الغير املصحو1ة 

وابغراض  املنأجات  جمي   تاجر 
واملواد وابدوات املسأعملة  .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أكأو1ر   22 بأاريخ  االبأدائية ببركان  

2222 تحت رقم 391/2222.
637I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

SCRIPT MEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 21- 772 
صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
SCRIPT MEDIA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

الحسني شارع امام مالك رقم 23 - 

73222 الداخلة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.15625

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

15 شتنبر 2222 تم تعيين  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

الدليمي هشام  كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 2222 تحت رقم 828.

638I

BARAKAT MOHAMED

BARAKAT MOHAMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BARAKAT MOHAMED

مكناس املنزه جماعة سيدي سليمان 

مو  الكيفان تجزئة E1 مكناس، 

5222، مكناس املغرب

BARAKAT MOHAMED شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مكناس 
املنزه جماعة سيدي سليمان مو  

الكيفان تجزئة E1 مكناس 5222 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

18212292

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 أبريل   32

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BARAKAT MOHAMED

تجهيز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اي  بي    - الغدائية  املنأجات  جمي  

او  تجارية  عالمة  او  اختراع  براءة 

او  حصة  على  االسأحواذ   - عملية 

مصلحة في اي شركة او عمل م  �شيء 

مشابه او مرتبط - ادارة محطة الغاز .

مكناس   : املقر االجأماعي  عنوان 

مو   سليمان  سيدي  جماعة  املنزه 

 5222 مكناس   E1 تجزئة  الكيفان 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسما   مبلغ 

12.222.222 درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

البطاني   الرزاق  عبد  السيد 

مكناس   5222 مكناس  عنوانه)ا) 

املغرب.

عنوانه)ا)  كميل   فؤاد  السيد 

مكناس 5222 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مروان البطاني  عنوانه)ا) 

مكناس 5222 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر  بأاريخ  2  الأجارية بمكناس  

2222 تحت رقم 52763.

639I

SAGEST

IMANE MARKET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SAGEST

 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er

 ETAGE APPT N°   VN FES ،

32222، FES MAROC

IMANE MARKET شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجأماعي دكان 4 

رقم 15 زنقة 9 بلوك ب  حي غريو 

زواغة  - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6 255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 غشت   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.IMANE MARKET

غرض الشركة بإيجاز : بي  اجزاء 

السيارات - اشغا  حرة .

 4 دكان   : عنوان املقر االجأماعي 
حي غريو  بلوك ب    9 زنقة   15 رقم 

زواغة  - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

علوي   اسماعيلي  عثمان  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

 السيد عثمان اسماعيلي علوي  : 

1222 بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

علوي   اسماعيلي  عثمان  السيد 

حي  بنيس  تجزئة   147 عنوانه)ا) 

الراحة  32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

علوي   اسماعيلي  عثمان  السيد 

حي  بنيس  تجزئة   147 عنوانه)ا) 

الراحة  32222 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكأو1ر   21 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 3  2.

6 2I

SAGEST

AMANA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N°   VN FES ،

32222، FES MAROC
AMANA INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 5 

طريق 13 بلوك 2 طابق 3 البيطة - 
32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
6 261

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   18
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AMANA INVEST
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
- نقل البضائ   عقاري - اشغا  حرة 

علي حساب الغير .
 5 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - البيطة   3 طابق   2 بلوك   13 طريق 

32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 522   : احساين  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد عبدالرحيم بومهدي :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522  : احساين  محمد  السيد 

بقيمة 122 درهم.

السيد عبدالرحيم بومهدي : 522 

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد احساين عنوانه)ا) 

م.ع  جدة  اوجير  سعودي  سكن 

السعودية 32222 فاس السعودية.

بومهدي  عبدالرحيم  السيد 

زنقة   12 املنامة  شارع  عنوانه)ا) 

فاس   32222  1 الزهور  الشحرور 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بومهدي  عبدالرحيم  السيد 

زنقة   12 املنامة  شارع  عنوانه)ا) 

فاس   32222  1 الزهور  الشحرور 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   21 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 6  2.

641I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

RIO OCTAPUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 21- 772 

صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

RIO OCTAPUS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجأماعي العمارات 

الحمر زنقة ايك - 73222 الداخلة 

املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

11359

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تم   2222 شتنبر   21 في  املؤرخ 
 RIO« من  الشركة  تسمية  تغيير 
 «RIO OCTOPUS« إلى «OCTAPUS
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 2222 تحت رقم 823.

6 2I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 SOCIETE OUASSINE DES
TRAVAUX GENERALE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 21- 772 
صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
 SOCIETE OUASSINE DES

TRAVAUX GENERALE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي بقعة رقم 
1221 الطابق االو  شقة رقم 21 - 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
33295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 SOCIETE OUASSINE DES

.TRAVAUX GENERALE
اشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واشغا  مخألفة.
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عنوان املقر االجأماعي : بقعة رقم 
 -  21 الطابق االو  شقة رقم   1221

72222 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسما   مبلغ 

3.222.222 درهم، مقسم كالأالي:
 32.222   : السيد الحسين سليم 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سليم  الحسين  السيد 
باحنيني رقم  شارع احمد   2 املسيرة 

 12 73222 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  سليم  الحسين  السيد 
باحنيني رقم  شارع احمد   2 املسيرة 

 12 73222 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالعيون  بأاريخ 22 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 2338.
643I

zagora consulting sarl

MEN.TRA.MED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zagora consulting sarl
رقم119  شارع محمد الخامس ، 

7922 ، زاكورة املغرب
MEN.TRA.MED شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز 
تازارين - 7723  زاكورة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
2679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2218 مارس   22
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
MEN. : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.TRA.MED
اشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة و البناء.
مركز   : االجأماعي  املقر  عنوان 

تازارين - 7723  زاكورة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 122   : محمد  اوسهيل  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اوسهيل محمد عنوانه)ا) 
  7723 تازارين  بالوك  ايت  دوار 

زاكورة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اوسهيل محمد عنوانه)ا) 
  7723 تازارين  بالوك  ايت  دوار 

زاكورة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بأاريخ  االبأدائية بزاكورة  

2218 تحت رقم 95.
644I

موثق

EURODELICE
عقد تسيير حر بصل تجاري )ابشخاص 

املعنويون)
عقد تسيير حر بصل تجاري

EURODELICE
بمقأ�شى  عقد موثق مؤرخ قي 29 
 EURODELICE أعطى   2222 شتنبر 
الأجاري  بالسجل  املسجل    SARL
بالدار  الأجارية  باملحكمة   137753
لألصل  الحر  التسيير  حق  البيضاء 
البيضاء  الدار  ب  الكائن  الأجاري 
 7 عمارة   ,1 زنقة رقم  إقامة ليزغين, 
الدار البيضاء إقامة ليزغين, زنقة رقم 
الدارالبيضاء   137753  7 عمارة   ,1

 BENCH لفائدة  املغر1ية  اململكة 

3 سنة  FOOD GROUP SARL ملدة 

تبأدئ من 21 يناير 2221 و تنأهي في 

مقابل مبلغ شهري   2223 دجنبر   31

قيمأه 32.222,22 درهم.

645I

IT FIDUS

PRIDE TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IT FIDUS

 HOURIA 1 N°186 ، 22822،

MOHAMMEIA MAROC

ذات  شركة   pride trans

املسؤولية املحدودة

اإلجأماعي  22  مقرها  وعنوان 

الحرية 1 طابق الثالت شقة رقم 9 - 

28822 املحمدية املغرب

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

257 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   16

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 pride  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.trans

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائ .

 22  : االجأماعي  املقر  عنوان 

الحرية 1 طابق الثالت شقة رقم 9 - 

28822 املحمدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 522   : الحمادي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد عزيز املنزازي :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هشام الحمادي عنوانه)ا) 

 8 13شقة  عمارة  البرنو�شي  رياض 

الدار البيضاء   22612 الدارالبيضاء 

املغرب.

عنوانه)ا)  املنزازي  عزيز  السيد 

 52212 مكناس   287 رقم  الحرية 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هشام الحمادي عنوانه)ا) 

 8 13شقة  عمارة  البرنو�شي  رياض 

الدار البيضاء   22612 الدارالبيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  باملحمدية   االبأدائية 

يوليوز 2222 تحت رقم 821.

646I

CAF MAROC

ITNETWORKING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°22 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 92222،

TANGER MAROC

ITNETWORKING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة واد 

زيز رقم 22 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 12 - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

128 31
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   11

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ITNETWORKING

غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 

املعلوماتية املوجهة نحو الخارج.

زنقة واد   : عنوان املقر االجأماعي 

الطابق  كاسطيا  اقامة   22 رقم  زيز 

طنجة   92222  -  12 رقم  الثاني 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

  : ح�شي  ابن  الدين  عالء  السيد 

822 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

  : السيدة حنان الفاضلي املطيري 

222 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

ح�شي  ابن  الدين  عالء  السيد 

مجم   املجاهدين  عنوانه)ا) 

 12 الشطر  مريكان  باب  كوماريسبا 

طنجة   92222  62 رقم   2 عمارة 

املغرب.

املطيري  الفاضلي  حنان  السيدة 

مجم   املجاهدين  عنوانه)ا) 

 12 الشطر  مريكان  باب  كوماريسبا 

طنجة   92222  62 رقم   2 عمارة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

املطيري  الفاضلي  حنان  السيدة 

مجم   املجاهدين  عنوانه)ا) 

 12 الشطر  مريكان  باب  كوماريسبا 

طنجة   92222  62 رقم   2 عمارة 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكأو1ر   22 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 13  23.
647I

universal gestion

BENABDELLATIF EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

universal gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني  رقم 
7 جليز مراكش ، 2222 ، مراكش 

املغرب
    BENABDELLATIF EVENTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة ابن 
عطية الطابق الثاني رقم 7 كليز  - 

2222  مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
. 98119

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 11 شتنبر 2222 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
»اقامة ابن عطية الطابق الثاني رقم 
7 كليز  - 2222  مراكش املغرب» إلى 
 219 مبنى  العزوزية  املسمى  »ملك 
 -    22 رقم  السفلي محل   الطابق 

2222  مراكش  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ 25 أكأو1ر  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 116232.
648I

universal gestion

BENABDELLATIF EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

universal gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني  رقم 
7 جليز مراكش ، 2222 ، مراكش 

املغرب
    BENABDELLATIF EVENTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجأماعي اقامة ابن 
عطية الطابق الثاني رقم 7 كليز  - 

2222  مراكش املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
. 98119

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تم تغيير   2222 شتنبر   11 املؤرخ في 
حفالت    »ممون  من  الشركة  نشاط 
ابموا   تحويل  في  »الوسيط  إلى   «

والخدمات املالية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ 25 أكأو1ر  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 116232.

649I

 شيشا سعيد محاسب معأمد بالرشيدية

 SOCIETE TADIGHOUST
 TAMTATOUCHTE

TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

شيشا سعيد محاسب معأمد 
بالرشيدية

57 زنقة موالي عبد هللا بن علي 
الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

52222، الرشيدية الرشيدية
 SOCIETE TADIGHOUST

  TAMTATOUCHTE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي حي تيزرار 
تديغوست كومليمة الرشيدية حي 

تيزرار تديغوست كومليمة الرشيدية 
52252 كومليمة املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
13661

العام  الجم   بمقأ�شى   
غشت   17 في  املؤرخ  اإلسأثنائي 
الشركة  تسمية  تغيير  تم   2222
 SOCIETE TADIGHOUST« من 
 «  TAMTATOUCHTE TRAVAUX

. « GHRIS EXPERIENCE« إلى

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 237.

652I

LIPIDE MAROC TRANS

ABAJTOUR TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABAJTOUR TRANS

طارق ابن ز1اد شارع منصور ابن ابي 

عامر رقم 95 الطابق 3 ، 92222، 

طنجة املغرب

ABAJTOUR TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي طارق 

ابن ز1اد شارع منصور ابن ابي عامر 
رقم 95 الطابق 3 - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

128393

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ABAJTOUR TRANS

النقل    : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب  للبضائ   والدولي  الوطني 

الغير.

عنوان املقر االجأماعي : طارق ابن 
ز1اد شارع منصور ابن ابي عامر رقم 

95 الطابق 3 - 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد الدراز محمد :  122 حصة 

بقيمة 1.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الدراز محمد عنوانه)ا) حي 
رقم   5 زنقة   5 اضهر الجعيدي زنقة 

16 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الدراز محمد عنوانه)ا) حي 
رقم   5 زنقة   5 اضهر الجعيدي زنقة 

16 92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   21 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 5112.

651I

BBM AUDIT

 DÉVELOPPEMENT

 & TECHNOLOGIE

 CONSULTING MAROC

DTCM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BBM AUDIT

 Oulad Mtaa Rue Sehl Malouiya

 1er Etage Témara-Bloc 1 n°611

، 12222، TEMARA MAROC

 Développement & Technologie

Consulting Maroc DTCM شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 Oulad وعنوان مقرها اإلجأماعي

 Mtaa Rue Sehl Malouiya Bloc

 1er Etage Témara --1 n°611

12162 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

132231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 فبراير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 Développement & Technologie

.Consulting Maroc DTCM

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

في مجا  املعلوميات.

 Oulad  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 Mtaa Rue Sehl Malouiya Bloc

 1 n°611-1er Etage Témara -

12162 تمارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسما   مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالأالي:

زاهيدي  عمر  موالي  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

زاهيدي  عمر  موالي  السيد 

تامسنا  الرياحين  فيال  عنوانه)ا) 

12222 تمارة الصخيرات املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

زاهيدي  عمر  موالي  السيد 

تامسنا  الرياحين  فيال  عنوانه)ا) 

12222 تمارة الصخيرات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   22 بأاريخ  االبأدائية بأمارة  

2222 تحت رقم 694.

652I

Airelce

كاما
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام ابسا�شي للشركة

Cama

 Boulevard président Félix

 Houphouët Boigny 2  ، 22222،

Casablanca Maroc

كاما »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي:  2, شارع 

الرئيس فيليكس هوفويت بوانيي - - 

الدارالبيضاء املغرب.

»مالءمة النظام ابسا�شي للشركة»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

35397 الدارالبيضاء.

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 28 يناير 2222

ابسا�شي  النظام  مالءمة  تقرر 
رقم  للشركة م  مقأضيات القانون: 

املعد  و املأمم للقانون رقم   21-19

هدف  صياغة  تعديل  تم  و   5-96

الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 16 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 6128 7.

653I

ANOIR & ASSOCIES

OUAFA PLASTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة 

ANOIR & ASSOCIES

 Espace Riad Fès, 12 rue Lalla

 Aicha, appartement N° 16 Fès،

32222، fes Maroc

OUAFA PLASTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي 351,352 

Q.I النماء بنسودة 32222 فاس 

املغرب.

توسي  نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.22767

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 غشت   12 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الأالية  ابنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

 نقل البضائ .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتنبر   32 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 16 2.

654I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

املنتزه اوطو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°25 ATLAS FES ، 32222، FES

MAROC

املنتزه اوطو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 252 ا 

تجزئة  املنتزه 3 املحل 1 طريق 

مكناس فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6 269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

املنتزه   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

اوطو.

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تعليم السياقة.
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 252  : االجأماعي  املقر  عنوان 

طريق   1 املحل   3 املنتزه  تجزئة   ا 

مكناس فاس - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : العلوي  ايوب  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العلوي  ايوب  السيد 

تغات فاس   3 املنتزه  ا تجزئة    252

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  العلوي  ايوب  السيد 

تغات فاس   3 املنتزه  ا تجزئة    252

32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   22 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 61 2.

655I

TIENORD

TIENORD
إعالن مأعدد القرارات

TIENORD

شارع عمر ابن الخطاب إقامة ماس 

بالوماس 1 الطابق 1املكأب رقم 2  

، 92222، طنجة املغرب

TIENORD »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: شارع عمر 

ابن الخطاب، إقامة ماس بالوماس 

1، الطابق ابو ، املكأب رقم 2  - - 

طنجة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.12519

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

تم اتخاذ  املؤرخ في 28 شتنبر 2222 

القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

مغربي  أيوب عرقوب،  تعيين السيد 

طريق  بطنجة،  والساكن  الجنسية، 

 TIENORD لشركة  كمسير  بو1انة، 

محدودة،  غير  ملدة  وذلك   ،SARL

والذي بدوره قام بقبو  املهام املوكلة 

إليه.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تجديد ثقة تسيير الشركة في السيد 

الجنسية،  مغربي  عرقوب،  محمد 

بو1انة،  طريق  بطنجة،  الساكن 

وذلك  بصفأه مسير شريك للشركة، 

في  الشركة  تلزم  محدودة.  غير  ملدة 

جمي  معامالتها بأوقي  أحد املسيرين 

أو  السيد محمد عرقوب  الشريكين 

السيد أيوب عرقوب.

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: تحيين وإعادة صياغة القانون 

مجموع  ليشمل  للشركة  ابسا�شي 

الأغييرات الجديدة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 

تحيين وإعادة صياغة النظام  مايلي: 

ابسا�شي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   21 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 7 3 23.

656I

comptable - lafrikh said 

NAOUMKA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

comptable - lafrikh said

 N° 62 rue 21 assaka Khénifra ،

25263، bejaad maroc

NAOUMKA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : عما رة 

33 الشقة 21 شارع عبد الكريم 

الخطابي تمارة - 12222 تمارة 

املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.127687

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 25 أكأو1ر 2222 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية   NAOUMKA

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 

الشقة   33 مقرها اإلجأماعي عما رة 

21 شارع عبد الكريم الخطابي تمارة - 

12222 تمارة املغرب نتيجة لأصفية 

تلقائية لعدم تحقيق االهداف .

و عين:

و  املكأفي  هللا   عبدد  السيد)ة) 

عنوانه)ا) حيي االزرق النمسية  5 2  

)ة)  املغرب كمصفي  تمارة    12222

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

عما  وفي   2222 أكأو1ر   25 بأاريخ 
شارع عبد الكريم   21 الشقة   33 رة 

الخطابي تمارة - 12222 تمارة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   25 بأاريخ  االبأدائية بأمارة  

2222 تحت رقم 1128.

657I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

YANABIE ALHAYAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini   etage  fes vn ، 32222

فاس املغرب

YANABIE ALHAYAT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

أمان حي املسيرة عمارة 58 شقة 

8 طابق 3 بنسودة فاس - 32222 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6 279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.YANABIE ALHAYAT

غرض الشركة بإيجاز : أمن املباني 

العامة أو الخاصة

البستنة والنظافة والأجارة.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 8 شقة   58 أمان حي املسيرة عمارة 

طابق 3 بنسودة فاس - 32222 فاس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيدة ممأاز نجية :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

522 حصة    : السيد وافي عثمان 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ممأاز نجية عنوانه)ا) 2  

الكبير بن زيدان باب الخوخة  شارع  

فاس 32222 فاس املغرب.

السيد وافي عثمان عنوانه)ا) رقم 

املسيرة  ابمان  حي  ب5  عمارة    28

فاس 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ممأاز نجية عنوانه)ا) 2  

الكبير بن زيدان باب الخوخة  شارع  

فاس 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   22 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 66 2.

658I
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F.B.A.K GESTION SARL

 AFRICA PURCHASING
CENTER 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،  3152،

benguerir املغرب

 AFRICA PURCHASING CENTER

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي االما  

تجزئة ابتها  رقم 21  - 3152  ابن 

جرير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

2381

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   26

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 AFRICA PURCHASING CENTER

.SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : خدمات

االشهار و الطباعة.

عنوان املقر االجأماعي : حي االما  

ابن    3152 -   21 تجزئة ابتها  رقم 

جرير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيدة امينة العيادي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة امينة العيادي عنوانه)ا) 

  2222 تجزئة اسيف ب رقم  28 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة امينة العيادي عنوانه)ا) 

  2222 تجزئة اسيف ب رقم  28 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  2  جرير   بابن  االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 153.

659I

TGE FIDUS

REXADO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

TGE FIDUS

حي الوحدة رقم 168 ، 22822، 

املحمدية املغرب

REXADO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي الر�شى 

رقم 173 الطابق 3 العليا - 28832 

املحمدية املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.11179

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في  2 يوليوز 2222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

 3 الطابق   173 رقم  الر�شى  »حي 

املغرب»  املحمدية   28832  - العليا 

إلى »تجزئة رحماني زنقة 28 رقم 163 

 22 22  - مومن  سيدي   2 الطابق 

الدار البيضاء  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بأاريخ  باملحمدية   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم  126.

662I

FIDLOUK

MAYDEN TOP INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDLOUK

216,شارع 22 غشت القصر الكبير ، 

92152، القصر الكبير املغرب

MAYDEN TOP INVEST شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 73 شقة 

23 , شارع موالي ادريس ابو  - 

16152 مشرع بلقصيري املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

345

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MAYDEN TOP INVEST

نادي   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ريا�شي.

73 شقة   : عنوان املقر االجأماعي 

 - ابو   ادريس  موالي  شارع   ,  23

16152 مشرع بلقصيري املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 82.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

  22   : معيدن  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

  22   : بدوي  السيد عبداملجيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  معيدن  ياسين  السيد 

حي بيطات, ودادية الحسنية رقم 39 

16152 مشرع بلقصيري املغرب.

السيد عبداملجيد بدوي عنوانه)ا) 
حي بيطات , الروانية رقم 52 16152 

مشرع بلقصيري املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  معيدن  ياسين  السيد 
حي بيطات, ودادية الحسنية رقم 39 

16152 مشرع بلقصيري املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بلقصيري   بمشرع  االبأدائية 

21 أكأو1ر 2222 تحت رقم 194.

661I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

أكواضا أملونطاسيون 
AGUADA  ALIMENTATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 
ابو  تطوان ، 93222، تطوان 

املغرب
  AGUADA أكواضا أملونطاسيون
ALIMENTATION  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
محمد الخامس خالد ابن الوليد 

بدون رقم تطوان - 93222 تطوان 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
27557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   27
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
  AGUADA أملونطاسيون  أكواضا 

. ALIMENTATION
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غرض الشركة بإيجاز : الأجارة في 

مواد الأغذية العامة بالأقسيط.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الوليد  ابن  خالد  الخامس  محمد 

تطوان   93222  - بدون رقم تطوان 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 522   : بوكريشا  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : بوكريشا  أسامة  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد بوكريشا عنوانه)ا) 

تطوان   15 رقم  موريطانيا  شارع 

93222 تطوان املغرب.

السيد أسامة بوكريشا عنوانه)ا) 

تطوان   15 رقم  موريطانيا  شارع 

93222 تطوان  املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد بوكريشا عنوانه)ا) 

تطوان   15 رقم  موريطانيا  شارع 

93222 تطوان املغرب

السيد أسامة بوكريشا عنوانه)ا) 

تطوان   15 رقم  موريطانيا  شارع 

93222 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

16 شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

2222 تحت رقم 2 32.

662I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

 DETROIT TECHNICAL

ADVISORY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING

 SARL par abréviation WACON

SARL

زاوية شارع أبي جرير الطبري 

وزنقة عبد الرحمان ناصر، إقامة 

املنصور، الطابق ابو ، الشقة رقم 

2 ، 92222، طنجة املغرب

 DETROIT TECHNICAL

ADVISORY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي املنطقة 

الحرة للأصدير بوخالف، الجزء 

2 ، الطابق ابو ، املكأب رقم 1 - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 128325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   18

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 DETROIT TECHNICAL  :

.ADVISORY

: املساعدة  غرض الشركة بإيجاز 

والصيانة،  الجودة  مراقبة  الفنية، 

اإلصالح الصناعي.

املنطقة   : عنوان املقر االجأماعي 

الجزء  بوخالف،  للأصدير  الحرة 

 -  1 املكأب رقم  الطابق ابو ،   ، 2

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد عبد العزيز جبوري :  25  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد أنطونيو مانويل كوريا اليت 

:  75 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

جبوري  العزيز  عبد  السيد 

طنجة   92222 برانص  عنوانه)ا) 

املغرب.

كوريا  مانويل  أنطونيو  السيد 

 Rua dos Plàtanos (اليت  عنوانه)ا

Viseu 371-522   البرتغا .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عصام قشي�شي عنوانه)ا) 

البرانص 2 92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 327 23 .

663I

BEST COMPTA SARL

B-MIMS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BEST COMPTA SARL

 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE  ° ETAGE N° 7 ، 93222،

TETOUAN MAROC

B-MIMS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 736 شارع 

ازال جماعة ازال  - 92222 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

27631

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   27

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.B-MIMS

الشراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والسل   املواد  لكل  والأجارة  والبي  

ومسألزمات الأجميل.

املواد  لكل  والأجارة  االسأيراد 

عالقة  لها  واملسألزمات  والسل  

باملوضوع أعاله.

 736  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 92222  - ازال   جماعة  ازال  شارع 

تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيدة مريم خليفة  :  122 حصة 

بقيمة 1.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خليفة  مريم  السيدة 

الوزير محمد الصفار زنقة ج  شارع 
رقم 29 ط2 93222 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  خليفة   مريم  السيدة 

الوزير محمد الصفار زنقة ج  شارع 
رقم 29 ط2 93222 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ 25 شتنبر  االبأدائية بأطوان  

2222 تحت رقم 263 .

664I

SM PARTNERS

FONCIERE RLS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة 

SM PARTNERS

33 مجموعة عرسة لكبير الطابق 

ابر�شيِ  مكأب بِ 1 إمأداد املعاريف 

maroc 22222، الدار البيضاِء ،

FONCIERE RLS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي  92, جبل 
أزوركي، الشقة 5, الطابق ابو  

حي السالم - 22212 الدار البيضاء 

املغرب.
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توسي  نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.399211

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 غشت   26 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الأالية  ابنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

- تأجير املباني املهنية املجهزة

لأجهيز  طبية  معدات  اقأناء   -

املباني املعدة لإليجار

- اسأيراد معدات طبية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 16 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 6266 7.

665I

HORIZON LINES SARL

MYHB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL

شارع محمد اليزيدي، إقامة 

ابندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 

رقم 11 ، 2 932، تطوان املغرب

MYHB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

املحمدية، رقم 6، الطابق الثاني، 

رقم 9 - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

128119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 يوليوز   22

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
.MYHB : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها
الأجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الأصدير،  و  االسأيراد  العامة، 

التسويق، مركز االتصا 
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الثاني،  الطابق   ،6 رقم  املحمدية، 

رقم 9 - 92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
الهاشمي  ياسين  محمد  السيد 
:  1.222 حصة بقيمة 122  البلغيتي 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الهاشمي  ياسين  محمد  السيد 
بن  خالد  شارع  عنوانه)ا)  البلغيتي 
تطوان   93222  149 رقم  الوليد، 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الهاشمي  ياسين  محمد  السيد 
بن  خالد  شارع  عنوانه)ا)  البلغيتي 
تطوان   93222  149 رقم  الوليد، 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر  بأاريخ  2  بطنجة  الأجارية 

2222 تحت رقم 267 23
666I

ANOIR & ASSOCIES

 ETS EL BAKKALI MOKHTAR
ET FILS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ANOIR & ASSOCIES
 Espace Riad Fès, 12 rue Lalla

 Aicha, appartement N° 16 Fès،
32222، fes Maroc

 ETS EL BAKKALI MOKHTAR
ET FILS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب رقم 
27 اقامة 52 مكاتب أشرف شارع  

محمد السادس 32222 فاس فاس

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6 297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   18

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 ETS EL : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.BAKKALI MOKHTAR ET FILS

العمل   -  : غرض الشركة بإيجاز 

بنود مأنوعة؛

الأجارة;

-املواصالت؛.

مكأب   : االجأماعي  املقر  عنوان 
أشرف  مكاتب   52 اقامة   27 رقم 

شارع  محمد السادس 32222 فاس 

فاس.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد املخأار البقالي :  922 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

122 حصة    : السيد يونس ابجا 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  البقالي  املخأار  السيد 

عين  طريق   28 رقم  ابمير  تجزئة 

الشقف 32222 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  ابجا   يونس  السيد 

الرقم 32 شارع الرشاد 2 النرجس س 

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  البقالي  املخأار  السيد 

عين  طريق   28 رقم  ابمير  تجزئة 

الشقف 32222 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   22 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 81 2.

667I

METREK COMPTA PRO

BASMADILI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER ETAGE N   ، 1 222، SIDI

SLIMANE MAROC

BASMADILI TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي   حي 

الياسمين بلوك س رقم 72  - 

16222 سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

28623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BASMADILI TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسأخدمين ،نقل البضلئ  و أشغا  

مخألفة.

حي     : االجأماعي  املقر  عنوان 

 -   72 رقم  س  بلوك  الياسمين 

16222 سيدي قاسم املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : منير  املنديلي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املنديلي منير عنوانه)ا) حي 
 1 222  37 رقم   62 الغماريين زنقة 

سيدي سليمان املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املنديلي منير عنوانه)ا) حي 
 1 222  37 رقم   62 الغماريين زنقة 

سيدي سليمان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  سليمان   بسيدي  االبأدائية 

21 أكأو1ر 2222 تحت رقم 436.

668I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

PARA ACTUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL

 BEQUAL GUELIZ ،  2222،

MARRAKECH MAROC

PARA ACTUS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي الشرف 
رقم 2 الطابق ابر�شي العمارة 529 

شارع أبو القاسم الشابي - 2222  

مراكش املعرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

126867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 فبراير   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 PARA  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.ACTUS

بي    : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات شبه طبية.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الشرف رقم 2 الطابق ابر�شي العمارة 

 - الشابي  القاسم  أبو  شارع   529

2222  مراكش املعرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

السيدة املخ حليمة :  122 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حليمة  املخ  السيدة 

 11 الشقة   529 عمارة  الشرف  حي 

2222  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حليمة  املخ  السيدة 

 11 الشقة   529 عمارة  الشرف  حي 

2222  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ 21 أكأو1ر  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 115952.

669I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

LOMEN INVEST
إعالن مأعدد القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N  6 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

2 9 ، 73222، DAKHLA MAROC

LOMEN INVEST »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: رقم 

 2، شارع الحسن الثاني - 73222 

الداخلة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.479

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 26 ماي 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

االجأماعية  الحصص  كافة  تفويت 

املكأتبة في اسم السيد »الشيخ حرمة 

هللا» و املأمثلة في 252 حصة من فئة 

السيد  لفائدة  للواحدة  درهم   122

»حرمة هللا سيدي احمد»

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

االجأماعية  الحصص  كافة  تفويت 

»حمدي  السيد  اسم  في  املكأتبة 

252 حصة  و املأمثلة في  حرمة هللا» 

درهم للواحدة لفائدة   122 من فئة 

السيد »حرمة هللا سيدي احمد»

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة لأصبح 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

لشريك وحيد

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

»الشيخ حرمة هللا»  اسأقالة السيد 

من مهام تسيير الشركة 

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

سيدي  هللا  »حرمة  السيد  نعيين 

احمد» كمسير وحيد للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ابساسية  ابنظمة  على  املصادقة 

الجديدة للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

ماي 2222 تحت رقم 319.

672I

كنفوب

مثلجات مهدية
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كنفوب

 Angle Rue OMAR IBN EL

 KHATTAB et RUE MUSTAPHA

 ،ARRAFII IMM B N° 6 ، 1 222

القنيطرة املغرب

مثلجات مهدية شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 185 

املنطقة الصناعية   القنيطرة      - 

222 1 القنيطرة      املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

56233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : مثلجات 

مهدية.

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املثلجات لألسماك.

عنوان املقر االجأماعي : زنقة 185 

 - القنيطرة       املنطقة الصناعية   

222 1 القنيطرة      املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 522   : كوثر  عويسات  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

  : ادري�شي جناتي حميد    السيد 

522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيدة عويسات كوثر عنوانه)ا) 
زنقة عمر ابن عبد العزيز رقم 12   8

القنيطرة 222 1 القنيطرة املغرب.
حميد   جناتي  ادري�شي  السيد 
غيدي   16  7 كنوسين  عنوانه)ا) 

برسيا  222 برسيا  اطاليا.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة عويسات كوثر عنوانه)ا)  
 12 رقم  العزيز  عبد  ابن  عمر  زنقة 

القنيطرة 222 1 القنيطرة املغرب
حميد   جناتي  ادري�شي  السيد 
غيدي   16  7 كنوسين  عنوانه)ا) 

برسيا  222 برسيا  اطاليا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 79343.

671I

CAF MAROC

GRIMANOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°22 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 92222،

TANGER MAROC
GRIMANOR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي : زاوية 

زنقة العشاق و زنقة الدار البيضاء 
إقامة غرناطة الطابق االو  رقم 39 

- 92222 طنجة املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.362 1

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
15 غشت 2222 تقرر حل  املؤرخ في 
GRIMANOR شركة ذات املسؤولية 
 122.222 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي زاوية 
البيضاء  الدار  زنقة  و  العشاق  زنقة 
 39 إقامة غرناطة الطابق االو  رقم 
- 92222 طنجة املغرب نتيجة بزمة 

نشاط.

و عين:

ططري  السأار   عبد  السيد)ة) 

ابن  زنقة  النزاهة  حي  عنوانه)ا)  و 

عطية رقم 12 92222 طنجة املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

زاوية  وفي   2222 غشت   15 بأاريخ 

البيضاء  الدار  زنقة  و  العشاق  زنقة 

 39 إقامة غرناطة الطابق االو  رقم 

- 92222 طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   22 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 5121.

672I

Airelce

كاما

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

Cama

 Boulevard président Félix

 Houphouët Boigny 2  ، 22222،

Casablanca Maroc

كاما  شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي  2, شارع 

الرئيس فيليكس هوفويت بوانيي - 

22222 الدارالبيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

35397 الدارالبيضاء.

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 12 أكأو1ر 2218 تم تعيين 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

سعيدة  العمراني كريم  كمسير وحيد

تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 6127 7.

673I

ائأمانية الثقة العيون

FIDUCIAIRE CONFIANCE LAAYOUNE 

  GRAND  ATELIER
TECHNIQUE DU SAHARA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسي  نشاط الشركة 

 FIDUCIAIRE ائأمانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عال  بن عبد هللا املر�شى 
العيون ، 72222، املر�شى العيون 

املغرب
 GRAND  ATELIER  TECHNIQUE

DU SAHARA   شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجأماعي 76مكرر 

شارع امللعب البلدي الحي الصناعي  
- 72222 املر�شى العيون. املغرب.

توسي  نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.8645
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تمت   2222 شتنبر   28 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الأالية  ابنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
الخاص  للحساب  البضائ   نقل 
النقل  ونقل البضائ  لحساب الغير. 
نقل جمي  املنأجات  املحلي والدولي. 

والبضائ .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبأدائية بالعيون  بأاريخ 22 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 2337/2222.
674I

ELITE FER إليت فير

ELITE FER إليت فير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELITE FER إليت فير
تجزئة افاق 1 رقم 1298 سعادة ، 

2222 ، مراكش املغرب
إليت فير ELITE FER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

افاق 1 رقم 1298 سعادة - 2222  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

126893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

إليت   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ELITE FER فير

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 CHAUDRONNIER, TOURNAGE

.MÉCANIQUE ET NÉGOCE

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
  2222 - 1 رقم 1298 سعادة  افاق 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : رشيد  بوسكور  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رشيد  بوسكور  السيد 
سعادة   1298 رقم   1 افاق  تجزئة 

2222  مراكش  املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  رشيد  بوسكور  السيد 
سعادة   1298 رقم   1 افاق  تجزئة 

2222  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ 22 أكأو1ر  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 115977.

675I
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Ste AQUA SALZARO SARL

STE EJJOUH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL

حي محمد بن عبدهللا زنقة املحمدية 

رقم  2 السمارة، 72222، السمارة 

املغرب

STE EJJOUH SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 HAY EL وعنوان مقرها اإلجأماعي

 JADID 2  BD  HASSAN II    -

ES-SMARA 72222 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

22 7

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   32

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.EJJOUH SARL AU

و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغا  مخألفة.

 HAY  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 EL JADID 2  BD  HASSAN II    -

ES-SMARA 72222 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد كروم موالي احمد :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

احمد  موالي  كروم  السيد 
عنوانه)ا) حي الجديد بلوك 2 رقم 25 

72222 السمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

احمد  موالي  كروم  السيد 
عنوانه)ا) حي الجديد بلوك 2 رقم 25 

72222 السمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  بالسمارة   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 7/2222 1.

676I

FIDLOUK

MB KARBOUB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDLOUK

216,شارع 22 غشت القصر الكبير ، 

92152، القصر الكبير املغرب

MB KARBOUB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار اوالد 

جابر,الحوافات - 16152 مشرع 

بلقصيري املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

347

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   28

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 MB  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KARBOUB

غرض الشركة بإيجاز : بي  ابدوية 

الفالحية.

عنوان املقر االجأماعي : دوار اوالد 
مشرع   16152  - جابر,الحوافات 

بلقصيري املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 222   : كر1وب  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد هللا كر1وب عنوانه)ا) 
 31222 الخير  ر1اط  الشباب  حي 

صفرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا كر1وب عنوانه)ا) 
 31222 الخير  ر1اط  الشباب  حي 

صفرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  بلقصيري   بمشرع  االبأدائية 

21 أكأو1ر 2222 تحت رقم 195.
677I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

هاير طرانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

22292، CASABLANCA MAROC
هاير طرانس  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي تقاط  
شارع لالياقوت وزنقة العرعار 9 

اقامة غاليز الطابق 4 شقة 17 الدار 
البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.  2625

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 غشت   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

)ة) هشام الطالب  تفويت السيد 

522 حصة اجأماعية من أصل 522 

املصطفى  )ة)  السيد  حصة لفائدة  

الطالب بأاريخ 26 غشت 2222.

حمامي  خالد  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجأماعية  حصة   522

امين  )ة)  السيد  522 حصة لفائدة  

الطالب بأاريخ 26 غشت 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 22 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 6923 7.

678I

LINA BIAIS

LINA BIAIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LINA BIAIS

82 زنقة ب املجد، القطعة 717، 

الطابق ابر�شي، املحل رقم 1 ، 

92222، طنجة املغرب

LINA BIAIS  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 82 زنقة 

ب املجد، القطعة 717، الطابق 

ابر�شي، املحل رقم 1 - 92222 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.95529

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 28 شتنبر 2222 تقرر حل 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ     LINA BIAIS

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

اإلجأماعي 82 زنقة ب املجد، القطعة 

رقم  املحل  ابر�شي،  الطابق   ،717

 : 1 - 92222 طنجة املغرب نتيجة   

تصفية ودية قبل اآلوان.

طنجة  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

 -  374 رقم  أريماس  تجزئة  البالية، 

92222 طنجة املغرب. 
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و عين:

السيد)ة) عاد    دقني و عنوانه)ا) 

رقم  اريماس  تجزئة  البالية  طنجة 

92222 طنجة املغرب كمصفي   374

)ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   21 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 8 3 23.

679I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

أنفا وست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°3 , RUE D›AZILAL ، 22112،

CASABLANCA MAROC

أنفا وست شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 265 شارع 

زرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 22122 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 7 629

 14 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�شى  

القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

أنفا   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

وست.

البناء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

أو  البي   بقصد  العقاري  والأطوير 

اإليجار ؛

- حيازة جمي  ابرا�شي سواء كانت 

مبنية أو غير مبنية وكذلك أي عقار.

- تحويل العقارات و1يعها في ملكية 

أو  أرضية  قط   شكل  على  مشتركة 

وحدات أرضية ؛

- حيازة العقارات بغرض تأجيرها ؛

واملالية  العقارية  إدارة ابصو    -

للحساب الخاص ولحساب الغير ؛

- إدارة العقارات وأنشطة الو�شي 

ودراسة  استشاري  تقديم  أي   -

وإدارتها  العقارات  لحيازة  وخدمة 

أي   ، عام  وبشكل   ، فيها  والأصرف 

استشارات ودراسة وتقديم خدمات 

أخرى ؛

والعناصر  البناء  مواد  اسأيراد   -

أي  الزخرفية وابثاث و1صفة عامة 

عملية اسأيراد وتصدير.

- إدارة الفنادق وإدارة الفنادق.

الصناعية  املعامالت  جمي    -

والأجارية واملالية واملنقولة والعقارية 

التي قد تأعلق بشكل مباشر أو غير 

أغراض  الشركة وأي  مباشر بغرض 

مماثلة أو ذات صلة ؛

- مشاركة الشركة بكافة الوسائل 

في جمي  الشركات أو الشركات التي تم 

إنشاؤها أو التي سيأم إنشاؤها والتي 

 ، قد تكون مرتبطة بغرض الشركة 

شركات  إنشاء  طريق  عن  سيما  وال 

أو  الرعاية  أو  املساهمة  أو  جديدة 

املالية  أو استرداد ابوراق  االكأأاب 

االندماج  أو  االجأماعية  الحقوق  أو 

أو الأحالف أو االتحاد في املشاركة أو 

إدارة اإليجار..

 265  : االجأماعي  املقر  عنوان 
 -  92 رقم   9 شارع زرقطوني الطابق 

22122 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 122   : زاكور  ابن  سعد  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعد ابن زاكور عنوانه)ا) 
انفا   املريني  ابو حسن  مكرر زنقة   7

22122 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعد ابن زاكور عنوانه)ا) 
انفا   املريني  ابو حسن  مكرر زنقة   7

22122 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748434.

682I

FIDUCIAIRE ARRAHMA HISSABAT SARL

 CONSTRUCTION TRAVAUX
DIVERS AKHAOUAT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وفاة شريك

 FIDUCIAIRE ARRAHMA
HISSABAT SARL

 IMM. BEL GHAZI AVENUE 12
 ABDELALI BEN CHEKROUN

FES ، 32222، FES MAROC
 CONSTRUCTION TRAVAUX

DIVERS AKHAOUAT  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي حى بدر 

طرىق غىن السمن أقامة اهل فاس 
بلوك ب رقم 18 - 32222 فاس 

املغرب.
وفاة شريك

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.62283

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 28 شتنبر 2222 تم اإلعالم 
بوفاة الشريك غبد العالي حميداني 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزي   و 
يوليوز   29 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2222 بالشكل ابتي :

 625   ، زكية كرزوزي   السيد)ة) 
حصة .

السيد)ة) هاجر حميداني  ،  625 
حصة .

السيد)ة) سميرة حميداني  ،  625 
حصة .

 625   ، هبة حميداني   السيد)ة) 
حصة .

  ، حميداني   عثمان  السيد)ة) 
1.252 حصة .

  ، حميداني   حمزة  السيد)ة) 
1.252 حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكأو1ر   22 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 78 2.

681I

karama conseil

 STE  OUAZZANI CLOTHS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

32222، فاس املغرب
 STE  OUAZZANI CLOTHS SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 33 الشقة 
1 زنقة اسامة بن زايد شارع الجيش 
امللكي  فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
6 267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
  STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.OUAZZANI CLOTHS SARL AU
بائ    : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة بالأقسيط
االسأيراد و الأصدير.

عنوان املقر االجأماعي : 33 الشقة 
1 زنقة اسامة بن زايد شارع الجيش 

امللكي  فاس - 32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222   : السيد الوزاني يوسف 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الوزاني يوسف عنوانه)ا) 
بوجيدة  سيدي  االزرق  جنان   22

فاس 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الوزاني يوسف عنوانه)ا) 
بوجيدة  سيدي  االزرق  جنان   22

فاس 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكأو1ر   22 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 53/2222 2.
682I

fimacoc

STE AMIL BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fimacoc
 rue ahmed chbihi ave des far 9

fes ، 32222، fes maroc
STE AMIL BUSINESS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي محل رقم 
3 مكرر مجموعة 36 ضحى الزيأون 

طريق عين الشقف فاس - 32222 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   22

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.AMIL BUSINESS

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النظافة  و  االمن  خدمات  االموا . 

وجمي  املعامالت الأجارية .

عنوان املقر االجأماعي : محل رقم 
36 ضحى الزيأون  مكرر مجموعة   3

 32222  - طريق عين الشقف فاس 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : هشام  الزاهي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هشام   الزاهي  السيد 

طيب  والد  السفلى  طيب  والد  دوار 

فاس  32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  هشام   الزاهي  السيد 

طيب  والد  السفلى  طيب  والد  دوار 

فاس 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 2267.

683I

BUSINESS AUDITAX

TRA ELEGANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS AUDITAX

 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI CHERIF B N17 ، 92212،

TANGER MAROC

TRA ELEGANCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 183 شارع 

ولي العهد الطابق ابر�شي املكأب 
رقم 13ـ   - 92222 طنجة اململكة 

املغر1ية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1283 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   18

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 TRA  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ELEGANCE

أشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و تيهئ القنوات

- أشغا  تهيئة قنوات الأطهير  

- تمرير جمي  أنواع االسالك

- االسأيراد والأصدير

العمليات،  كل  وعموما   -

املالية  الأجارية،  الصناعية، 

أو  املرتبطة بشكل مباشر  والعقارية 

غير مباشر بالهدف أعاله أو التي قد 

تساهم في تحقيقها 

عنوان املقر االجأماعي : 183 شارع 

ولي العهد الطابق ابر�شي املكأب رقم 

13ـ   - 92222 طنجة اململكة املغر1ية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

الرحيم  عبد  قنديل  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحيم  عبد  قنديل  السيد 
رقم   45 أرض الدولة زنقة  عنوانه)ا) 

اململكة  طنجة   92222 بطنجة.   21

املغر1ية.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم  عبد  قنديل  السيد 
رقم   45 أرض الدولة زنقة  عنوانه)ا) 

21 92222 طنجة اململكة املغر1ية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   21 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم  33 23.

684I

karama conseil

 STE BENSLAMA SERVICE

MEDICAL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

32222، فاس املغرب

 STE BENSLAMA SERVICE

MEDICAL SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 33 الشقة 

1 زنقة اسامة بن زايد شارع الجيش 

امللكي فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية
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 محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6 273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 BENSLAMA SERVICE MEDICAL

.SARL AU

اجهزة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املكأب و الكبيوتر و االجهزة الطبية

مواد الأجميل

بي  لوازم و منأوجات الصيدلة.

عنوان املقر االجأماعي : 33 الشقة 

1 زنقة اسامة بن زايد شارع الجيش 

امللكي فاس - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيد معاد بن سالمة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد معاد بن سالمة عنوانه)ا) 
فاس  السعادة  حي  رقم27  زنقة26 

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد معاد بن سالمة عنوانه)ا) 
فاس  السعادة  حي  رقم27  زنقة26 

32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   22 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 56/2222 2.

685I

MA GLOBAL CONSULTING

 SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE MIMOUNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MA GLOBAL CONSULTING

زاوية شارع عبد املومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الراب ، 

22222، الدار البيضاء املغرب

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

MIMOUNA شركة عقارية مدنية

)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 145، 

شارع ابن سينا  - 22222 الدار 

البيضاء  املغرب.

حل شركة

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 32 شتنبر 2222 تقرر حل 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

رأسمالها  مبلغ    MIMOUNA

مقرها  وعنوان  درهم   12.222,22

 - ابن سينا   شارع   ،145 اإلجأماعي 

22222 الدار البيضاء  املغرب نتيجة 

  : تصفية ودية.

 ،145 ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

الدار    22222   - ابن سينا   شارع 

البيضاء  املغرب. 

و عين:

بناني  اما  غزالن       السيد)ة)  

اللة  عين  زنقة   ،89 عنوانه)ا)  و 

حي السالم   تجزئة املسعودية،  حيا، 

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 : 

145، شارع ابن سينا، 22222، الدار 

البيضاء، املغرب

686I

ACT FINANCE

 SOCIETE DE PRODUCTION
D›AGREGATS ET DE BETON

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ACT FINANCE
 169BD  MOULAY IDRISS

 1er, ETAGE 2 N°3 ، 22362،
CASABLANCA MAROC
 societe de production

d›agregats et de beton شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 39 شارع 
البنفسج حي بوسيجور الطابق 
الثالث رقم 4، - 22222  الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

339949
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2215 أكأو1ر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 societe : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها
 de production d’agregats et de

.beton
تصني    : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق الخرسانة.
39 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 
الطابق  بوسيجور  حي  البنفسج 
الدار    22222  -  ،4 رقم  الثالث 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  522.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 2.522   : ادري�شي   رؤف  السيد 
حصة بقيمة 252.222 درهم للحصة 
 2.522   : السيد وحي بدر الدين  
درهم   252.222 بقيمة  حصة 

للحصة.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ادري�شي   رؤف  السيد 

إقامة  الخضراء  املسيرة  شارع    2

وليلي ش 29 طابق 25  2 222  الدار 

البيضاء املغرب.

السيد لوحي بدر الدين  عنوانه)ا) 

زنقة احمد الشر�شي درج س ط ابق 

1 زاوية عبد الرازق  22262  1 شقة 

الدار البيضاء. املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ادري�شي   رؤف  السيد 

إقامة  الخضراء  املسيرة  شارع    2

وليلي ش 29 طابق 25  2 222  الدار 

البيضاء املغرب

السيد لوحي بدر الدين  عنوانه)ا) 

زنقة احمد الشر�شي درج س ط ابق 

1 زاوية عبد الرازق  22262  1 شقة 

الدار البيضاء. املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

دجنبر 2215 تحت رقم 22591236.

687I

STE CISS SARL

براند امبسدور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE CISS SARL

 CENTRE DES TRES PETITES

 ENTREPRISES SOLIDAIRES

 RTE D IMMOUZER AV

 MOULAY ABDELLAH

 ARRONDISSEMENT SAIS FES،

32222، FES MAROC

براند امبسدور شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 73 

تجزئة املسأقبل املسيرة فاس - 

32222 فاس املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63717

 12 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�شى  

القانون  إعداد  تم   2222 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

براند   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

امبسدور.

غرض الشركة بإيجاز : - الشهار.

- االشغا  املخألفة.

- الأجارة..

رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - تجزئة املسأقبل املسيرة فاس   73

32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيد سعيد الجبوري 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد الجبوري عنوانه)ا) 

الشهداء  حي  الجام   درب   11 رقم 

فاس 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد الجبوري عنوانه)ا) 

الشهداء  حي  الجام   درب   11 رقم 

فاس 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   14 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 1 21.

688I

fidaga

FAST ASCENSEURS
إعالن مأعدد القرارات

fidaga

 n°11 imm inflasse av

 abderrahim bouabid agadir ،

82222، agadir maroc

FAST ASCENSEURS  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: رقم  32   

زنقة سابوا غراس بوركان أكادير  - 

82222 أكادير املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.22221

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

تم اتخاذ  15 شتنبر 2222  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 

مايلي:     تفويت 22  حصة من فئة 

122 درهم من طرف السيد بن همو 

الحسن  السيد  لفائدة  العالي  عبد 

ازكاغ .            

على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

ازكاغ  الحسن  السيد   تعيين  مايلي: 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل  

JE23587   القاطن بزنقة ابن الهيأم 

املسير   , أكادير   22 الخيام   52 رقم 

محددة  غير  ملدة  للشركة  الوحيد  

السابق  املسير  اسأقالة  بعد   ودلك 

للشركة السيد بن همو عبد العالي 

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

على  ينص  الذي   :26 رقم  بند 

قام املساهم الوحيد بأقديم  مايلي: 

يجلب  وهي:      ، نقًدا  املساهمات 

السيد أزكاغ الحسن للشركة الحالية 

 
ً
نقدا درهم)  ألف  )أربعون   

ً
مبلغا

املجموع  في  درهم     2،222.22 ؛ 

درهم.  ألف  أربعين  مجموع   ،

2،222.22  درهم.

على  ينص  الذي   :27 رقم  بند 
تم تحديد رأس ما  الشركة  مايلي: 
)أربعون  درهم    2.222.22 بمبلغ 
سهم     22 إلى  مقسمة  درهم)  ألف 
بقيمة  122 درهم لكل منها ، مدفوعة 
، موزعة في يد السيد أزكاغ  بالكامل 

الحسن  املساهم الوحيد
على  ينص  الذي   :28 رقم  بند 
ازكاغ  الحسن  السيد   تعيين  مايلي: 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل  
JE23587   القاطن بزنقة ابن الهيأم 
املسير   , أكادير   22 الخيام   52 رقم 

الوحيد  للشركة ملدة غير محددة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكأو1ر   21 بأاريخ  الأجارية باكادير  

2222 تحت رقم 96523.
689I

JIYAR JAOUAD

STE KENZI CONTROL
إعالن مأعدد القرارات

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63322، BERKANE MAROC

STE KENZI CONTROL  »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجأماعي: شقة رقم 

12 الكائنة بفيال أشجار الليمون 
الطابق الثاني شارع الدرفوفي بلدية 

وجدة - 62222 وجدة املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.33449

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 
املؤرخ في 21 يونيو 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
من  االجأماعي  املقر  تحويل  مايلي: 
العنوان الكائن بشارع بالحسين رقم 
وجدة الى العنوان   2 الشقة رقم   71
الكائن بالشقة رقم 12 فيال الليمون 
بلدية  درفوفي  شارع  الثاني  الطابق 

وجدة.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

من  الشركة  غرض  تغيير  مايلي: 

الغرض املأمثل في مقاولة في التركيب 

في  ومقاولة  السباكة  و  الكهر1ائي 

أشغا  البناء و ابشغا  املخألفة الى 

الغرض املأمثل في معمل املراقبة و 

االخأبارات و املراقبة الأقنية

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم -  املقر االجأماعي: الذي 

فيال   12 شقة رقم  ينص على مايلي: 

الليمون الطابق الثاني شارع درفوفي 

بلدية وجدة

الذي  -2 غرض الشركة:  بند رقم 

و  املراقبة  مخأبر  مايلي:  على  ينص 

االخأبارات و املراقبة الأقنية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   17 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

2222 تحت رقم 1468.

692I

ADYEL & ASSOCIES

KOWORK PORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ADYEL & ASSOCIES

 bis Boulevard Ain 43

 Taoujtate Résidence les Fleurs

 Appartement N°2، 22222،

casablanca maroc

KOWORK PORT  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع انفا، 

131 العمارة ازير. الرقم 11 بـ  الدار 

البيضاء  الدار البيضاء 22222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

474383
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 أكأو1ر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. KOWORK PORT

إنشاء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

ابعما   مراكز  وتشغيل  وإدارة 

لجمي   مجهزة  مساحات  توفر  التي 

ابشخاص االعأباريين أو الطبيعيين 

- تأجير أو توفير املساحات املجهزة 

جمي   توفير  ؛-  كانت  وسيلة  بأي 

النشاط  لهذا  املالزمة  الخدمات 

خدمات  الخصوص:  وجه  وعلى   ،

 ، املفاتيح  ولوحة  السكرتارية 

وخدمات   ، املحاسبية  والخدمات 

وخدمات   ، املعلومات  تكنولوجيا 

 ، القانونية  والخدمات   ، الأوطين 

وخدمات   ، االتصاالت  وخدمات 

البريد  وخدمات   ، الكونسيرج 

السري  والنقل ، خدمة تأجير ابثاث 

واملعدات ابخرى… ؛.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

انفا، 131 العمارة ازير. الرقم 11 ب ـ 

الدار البيضاء  الدار البيضاء 22222 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 KOWORK HOLDING الشركة

COMPANY :  1.222 حصة بقيمة 

122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 K O W O R K الشركة - 

عنوانه)ا)   HOLDING COMPANY

265 شارع الزرقطوني الطابق رقم 9 

22222 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 33 عنوانه)ا)  ليت  ر�شى  السيد 

دور   2 شارع علي بن أبي طالب درج 

البيضاء  الدار   22222  36 شقة   6

املغرب

 9 عنوانه)ا)  برادة  السيد محمد 

 1 دور   2 شارع موريلو عمراني سكن 

البيضاء  الدار   22222 أنفا   2 شقة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم -.

691I

ACT FINANCE

 SOCIETE DE PRODUCTION

D’AGREGATS ET DE BETON

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسما  الشركة

ACT FINANCE

 169BD  MOULAY IDRISS

 1er, ETAGE 2 N°3 ، 22362،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DE PRODUCTION

 D’AGREGATS ET DE BETON

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 39 شارع 

البنفسج حي بوسيجور الطابق 

الثالث رقم 4،  - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.339949

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

رف   تم   2217 ماي  في  2  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما  

من  أي  درهم»    .222.222«

  .522.222« إلى  درهم»   522.222«

تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يونيو 2217 تحت رقم 22637661.

692I

beroc conseil

 ECOLE LOGARITHME

 SPECIALISEE EN

 INFORMATIQUE DE

GESTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

beroc conseil

 imm 62 appt 7 av zerktouni v.n

 fes ZERKTOUNI، 32222، FEZ

maroc

 ECOLE LOGARITHME

 SPECIALISEE EN

  INFORMATIQUE DE GESTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

موالي يوسف إقامة ابمراني رقم 

4 و5 الطابق الثالث تازة الجديدة - 

35222 تازة املغرب.

تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.323

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 يونيو   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :

املير  عائشة  )ة)   السيد  تفويت 

222 حصة اجأماعية من أصل 222 

محمد  )ة)   السيد  لفائدة   حصة 

املشنق بأاريخ 29 يونيو 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أكأو1ر   21 بأاريخ  بأازة   االبأدائية 

2222 تحت رقم 2  .

693I

BCNG

STE: DIGIPLACE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 22252، CASABLANCA

MAROC

STE: DIGIPLACE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 265،شارع 

الزرقطوني الطابق 9 رقم92 الدار 

البيضاء - 22252 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

474543

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE:  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. DIGIPLACE

غرض الشركة بإيجاز : الأوزي  و 

خلق أماكن التسويق.

 : االجأماعي  املقر  عنوان 

 9 الطابق  الزرقطوني  265،شارع 

رقم92 الدار البيضاء - 22252 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسما   مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالأالي:
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  : املوتب   ملياء  السيدة  

 122 بقيمة  حصة   122.222,22

درهم للحصة .

 1.222  : املوتب   ملياء  السيدة    

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املوتب   ملياء  السيدة  

 6 عمارة   2 جوهرة الرحمة مجموعة 

الرقم 8 أوالد أحمد دار1وعزة 22252 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املوتب   ملياء  السيدة  

 6 عمارة   2 جوهرة الرحمة مجموعة 

الرقم 8 أوالد أحمد دار1وعزة 22252 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 23 8 7.

694I

ADILMAHJOUBI

STE GPREVECO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ADILMAHJOUBI

 AV HASSAN II 2  AV 2 

 HASSAN II، 32222، FES

MAROC

STE GPREVECO SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 RUE 2 وعنوان مقرها اإلجأماعي

 HAY SIDI EL HADI ZOUAGHA

 MAGASIN N°12 FES  - 32222

.FES MAROC

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.57851

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 يوليوز   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 MOSTAFA )ة)  السيد  تفويت 

DEHBI 1.222 حصة اجأماعية من 

أصل 1.222 حصة لفائدة  السيد )ة)   

AHMED  CHAFIK بأاريخ 22 يوليوز 

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتنبر   25 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 2339/2222.

695I

FIDUCIAIRE OTHMANE

JAABRA TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FIDUCIAIRE OTHMANE

 kenitra ، 1 222، KENITRA

MAROC

JAABRA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز 

ابعما  ال تشوب 15 شارع سيبو 

مكأب الطابق الخامس رقم 2  

القنيطرة 222 1 القنيطرة املغرب.

تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.55443

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 شتنبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

براهيم  جعفر  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجأماعية  حصة   1.222

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.222

شتنبر   21 بأاريخ  العماري  مصباحي 

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بأاريخ  2  بالقنيطرة   االبأدائية 

غشت 2222 تحت رقم 1954.

696I

amina zouheir

بويافرير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

amina zouheir
 n° 75 lotissment wifaq route

 ain smen zouagha haute ،
32222، fes maroc

بويافرير شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي كدارة 
،بلدية قرية با محمد،تاونات - 

252 3 تاونات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1643
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 مارس   23
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

بويافرير.
ممون   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املحألفة  االشغا   -مقاو   الحفالت 

و البناء.
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
كدارة ،بلدية قرية با محمد،تاونات - 

252 3 تاونات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد بويا رضا هللا :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
522 حصة    : السيد بويا حمزة  

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا)  السيد بويا حمزة  
محمد،تاونات  با  قرية  كدارة،بلدية 

252 3 تاونات املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بويا رضا هللا عنوانه)ا) حي 

كدارة،قرية با محمد،تاونات 252 3 

تاونات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
17 يوليوز  االبأدائية بأاونات  بأاريخ 

2222 تحت رقم 76/.2222.

697I

ACT FINANCE

 SOCIETE DE PRODUCTION
 D’AGREGATS ET DE

»BETON«SPAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

ACT FINANCE

 169BD  MOULAY IDRISS

 1er, ETAGE 2 N°3 ، 22362،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DE PRODUCTION

 D’AGREGATS ET DE

BETON«SPAB» شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 39 شارع 

البنفسج حي بوسيجور الطابق 

الثالث رقم 4، - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.339949

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 18 أكأو1ر 2218 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
بوسيجور  حي  البنفسج  شارع   39«

الطابق الثالث رقم 4، - 22222 الدار 

البيضاء املغرب» إلى »مركز مرينا باب 
زاوية شارع زر قطوني وشارع   1 رقم 
سيدي محمد بن عبد هلل طابق 6 رقم 

36 - 22222 الدار البيضاء  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

دجنبر 2218 تحت رقم 687528.

698I
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ADVALORIS

L›ATELIER PAPIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22222، CASABLANCA
MAROC

L›ATELIER PAPIER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 12 شارع 
الحرية  الطابق 3 رقم شقة 5 الدار 
البيضاء         - 22222 الدار البيضاء  

املغرب    
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
 7 259

 28 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.L’ATELIER PAPIER
عمل   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
الطباعة على جمي  الوسائط بكافة 

أنواعها.
والنماذج  الأصميم  خدمات   •
والتركيب  واإلنأاج  والأجمي   ابولية 

للطباعة على جمي  الوسائط.
على  والديكور  اإلكساء  أعما    •
على  ابخرى  ابسطح  أو  الحوائط 
بجمي   املطبوعة  الدعائم  أساس 

أنواعها.
و1ي   وشراء  وتصدير  اسأيراد   •
جمي  املواد واملسألزمات وامللحقات 

املأعلقة بالطباعة.

و1ي   وشراء  وتصدير  اسأيراد   •
وغيرها)  )أوراق  املكأبية  اللوازم 
واملسألزمات املدرسية بجمي  أنواعها 

وأشكالها.
أو  الفنية  الخدمات  جمي    •
بمجاالت  املأعلقة  ابخرى  الوظيفية 

الطباعة.
عنوان املقر االجأماعي : 12 شارع 
الدار   5 3 رقم شقة  الطابق  الحرية  
البيضاء         - 22222 الدار البيضاء  

املغرب    .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222   : بعالوي  ريم  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بعالوي  ريم  السيدة 
الطابق  الزيات كنزة  زنقة حمزة   21
البيضاء   الدار   22222  13 شقة   4

املغرب    .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بعالوي  ريم  السيدة 
الطابق  الزيات كنزة  زنقة حمزة   21
البيضاء   الدار   22222  13 شقة   4

املغرب  
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 8265 7.

699I

ADVALORIS

MARINA CORNER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22222، CASABLANCA
MAROC

 MARINA CORNER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي كازا مارينا 

شارع سيدي محمد بن عبد هللا 

2-22122 الدار البيضاء 22222 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

474483

 12 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�شى  

القانون  إعداد  تم   2222 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MARINA CORNER

خدمة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تقديم الطعام للطلبات الخارجية أو 

الأوصيل للمناز 

حفالت  وتنشيط  تنظيم 

أو  الفعاليات  وجمي   االسأقبا  

املظاهرات

املنأجات  جمي   واسأيراد  شراء 

واملكونات املأعلقة بالطعام

كازا   : االجأماعي  املقر  عنوان 

عبد  بن  محمد  شارع سيدي  مارينا 

هللا 22122-2 الدار البيضاء 22222 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيدة فناني ليلى :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ليلى  فناني  السيدة 
رقم   15 تجزئة الأازي امليلودي زنقة 
الدار البيضاء   22222 كاليفورنيا   6

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ليلى  فناني  السيدة 
رقم   15 تجزئة الأازي امليلودي زنقة 
الدار البيضاء   22222 كاليفورنيا   6

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم  826 7.
722I

AFTISSE CONSEIL

TASFIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

AFTISSE CONSEIL
 RESIDENCE AIN HMIDA

 IMMEUBLE 3 APPARTEMENT
 15 . 3ème ETAGE ANGLE
 AVENUE ABDELKRIM EL

 KHATTABI ET AVENUE ALLAL
 EL FASSI MARRAKECH،  2222،

MARRAKECH MAROC
TASFIA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة بالزا 
 RESIDENCE   5عمارة د1 شقة ب

 PLAZA IMMEUBLE D1
 APPARTEMENT B5  -  2222

مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
املؤرخ في 25 نونبر 2218 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
ب5    شقة  د1  عمارة  بالزا  »اقامة 
 RESIDENCE PLAZA IMMEUBLE
 D1 APPARTEMENT B5  -  2222
الزنقة   297R2« إلى مراكش املغرب» 
الرئيسة الحي الصناعي سيدي غانم    
 R2 297 RUE PRINCIPALE Q.I.

مراكش    SIDI GHANEM  -  2222

املغرب».
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   14 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2218 تحت رقم 122868.

721I

smaticomp

GLOBAL EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel

 N 22 7eme étage -، 22322،

casablanca maroc

GLOBAL EXPRESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

صفاء 51 شارع رحا  املسكيني 

الطابق الثالث رقم 13  - 22222 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

474631

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   17

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GLOBAL EXPRESS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائ  مقابل أجر أو مكافأة.

اقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

املسكيني  رحا   شارع   51 صفاء 

 22222  -   13 رقم  الثالث  الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

522 حصة    : السيد كريم بنونة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   522   : السيد رضا بنونة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

بقيمة   522  : السيد كريم بنونة   
122 درهم.

بقيمة   522  : بنونة  رضا  السيد 
122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رضا بنونة عنوانه)ا) اقامة 
مراكش  967مبروكة  شقة  ريحانة 

2222  مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  بنونة  كريم  السيد 
ايوب  اقامة  روكس  الدكأور  زنقة 
 22 72 ص س    5 شقة   12 عمارة 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بنونة  كريم  السيد 
ايوب  اقامة  روكس  الدكأور  زنقة 
 22 72 ص س    5 شقة   12 عمارة 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748447.

722I

ACT FINANCE

 SOCIETE DE PRODUCTION
 D’AGREGATS ET DE

»BETON«SPAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسما  الشركة

ACT FINANCE
 169BD  MOULAY IDRISS

 1er, ETAGE 2 N°3 ، 22362،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DE PRODUCTION
 D’AGREGATS ET DE

BETON«SPAB» شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز مرينا 
باب رقم 1 زاوية شارع زر قطوني 
وشارع سيدي محمد بن عبد هلل 
طابق 6 رقم 36 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

رف  رأسما  الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.339949

العام  الجم   بمقأ�شى 

دجنبر   26 في  املؤرخ  اإلسأثنائي 

الشركة  رأسما   رف   تم   2218

درهم»   8.222.222« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم»    .522.222« من  أي 

  : طريق  عن  درهم»   12.522.222«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

فبراير 2219 تحت رقم 692528.

723I

ACT FINANCE

 SOCIETE DE PRODUCTION
 D’AGREGATS ET DE

»BETON«SPAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسما  الشركة

ACT FINANCE

 169BD  MOULAY IDRISS

 1er, ETAGE 2 N°3 ، 22362،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DE PRODUCTION

 D’AGREGATS ET DE

BETON«SPAB» شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز مرينا 

باب رقم 1 زاوية شارع زر قطوني 

وشارع سيدي محمد بن عبد هلل 

طابق 6 رقم 36 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.339949

العام  الجم   بمقأ�شى 

دجنبر   26 في  املؤرخ  اإلسأثنائي 

الشركة  رأسما   رف   تم   2219

درهم»   5.222.222« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم»   12.522.222« من  أي 

  : طريق  عن  درهم»   17.522.222«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

دجنبر 2219 تحت رقم 2 8 72.

72 I

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM    

STE AYOUR ASCENSEUR
إعالن مأعدد القرارات

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM

 APPT N° 1  RDC   IMM G58

  RES AL IHSSANE  RTE DE

 SAFI MARRAKECH ،  22222،

MARRAKECH MAROC

STE AYOUR ASCENSEUR »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: عمارة 

أ2 شقة رقم 2 الطابق ابو  إقامة 

القادسية تجزئة إزدهار1 طريق 

اسفي - 2222  مراكش املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.18729

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

16 يوليوز 2222 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات الأالية: 

1: الذي ينص على  قرار رقم  رقم 

 STE تغيير اسم الشركة من   مايلي: 

 AYOUR ASCENSEUR SARL AU

STE AYOUR AS SARL AU إلى

الذي ينص على   :2 قرار رقم رقم 

الأجاري  النشاط  توسي   مايلي: 

الأالي:-مقاو   النحو  على  للشركة 

التركيبات الكهر1ائية)تجمي  وتصليح 

و  العامة  ابشغا   املصاعد)-جمي  

أشغا  البناء 

الذي ينص على   :3 قرار رقم رقم 

بمبلغ  املا   رأس  في  زيادة  مايلي:  

درهم  )أربعمائة ألف)    22.222.22

 122 بقيمة  سهم    .222 بإصدار 

درهم للسهم يأم دفعها بالكامل كما 

يلي:بالأعويض عن مبلغ ديون معينة
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الشركة  ضد  ومسأحقة  وسائلة   

بمبلغ  الوحيد  املساهم  لحساب 

  .222 أي   ، درهم    22.222.22

هذه  وبعد   ، لذلك  سهم.ونتيجة 

إلى  سيأم زيادة رأس املا    ، الزيادة 

522.222.22 )خمسمائة ألف) درهم 

 122.22 بقيمة  سهم   5.222 على 

درهم مدفوعة بالكامل موزعة على 

على النحو الأالي:السيد بابا  الشركاء 

الشيخ نورالدين 5222 سهم أو مبلغ  

522222.22 درهم

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

الذي ينص على  الثاني:  بند رقم 

 STE(« اسم:  الشركة  تأخذ  مايلي: 

AYOUR AS(« S.A.R.L AU

الذي ينص على  بند رقم الثالت: 

مايلي: النشاط الأجاري للشركة هو:-

الكهر1ائية)تجمي   التركيبات  مقاو  

ابشغا   املصاعد)-جمي   وتصليح 

العامة و أشغا  البناء 

ينص  الذي  السادس:  رقم  بند 

القرار  أحكام  و1موجب  مايلي:  على 

بأاريخ  الوحيد  للمساهم  االسأثنائي 

تمت زيادة رأس املا    ،  16/7/2222

على   ، درهم    22.222.22 بمقدار 

أن يأم زيادته إلى 522.222.22 درهم 

تعود إلى:السيد بابا الشيخ نورالدين 

مبلغ  522222.22 درهم

الذي ينص على  بند رقم الساب : 

تم تحديد رأس ما  الشركة  مايلي: 

مقسمة   ، درهم   522.222.22 بمبلغ 

 122.22 بقيمة  سهم   5222 إلى 

بالكامل  مدفوعة   ، منها  لكل  درهم 

الشيخ  بابا  تخص:السيد  وكلها 

نورالدين5222 سهم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ 21 أكأو1ر  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 115929.

725I

sofoget

PACIFIC DEMENAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 1 222، kenitra maroc

 PACIFIC DEMENAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي  القنيطرة 

الحي الصناعي بير الرامي تجزئة 15 

أ - 222 1 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

56393

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PACIFIC DEMENAGEMENT

غرض الشركة بإيجاز : اسأيراد و 

تصدير

نقل.

عنوان املقر االجأماعي :  القنيطرة 

الحي الصناعي بير الرامي تجزئة 15 أ - 

222 1 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : القفاف  عالء  السيد  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 1222  : القفاف  عالء  السيد    

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  القفاف  عالء  السيد  

القنيطرة 222 1 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  القفاف  عالء  السيد  

القنيطرة 222 1 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 79443.

726I

Soft finances sarl

ALFAROUK BUILDERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Soft finances sarl

شارع بئر أنزران عمارة زينب رقم 4 ، 

16222، سيدي قاسم الغرب

ALFAROUK BUILDERS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

املجاعرة رقم 1231 قطاع 5 جرف 

امللحة - 16222 سيدي قاسم 

املغرب.

تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.26 79

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 غشت   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

محمد هريات  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجأماعية  حصة   1.222

1.222 حصة لفائدة  السيد )ة) عبد 

غشت   28 بأاريخ  الصادق  العزيز 

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بأاريخ 21  االبأدائية بسيدي قاسم  

أكأو1ر 2222 تحت رقم 383/2222.

727I

sofoget

BUSINESS LUXURY TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 1 222، kenitra maroc

 BUSINESS LUXURY TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي  القنيطرة 

59 شارع موالي عبدالعزيز رقم 4 

إقامة موالي عبدالعزيز - 222 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

56367

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   15

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BUSINESS LUXURY TRANS

نقل    : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسأخدمين

نقل البضائ .

عنوان املقر االجأماعي :  القنيطرة 

 4 رقم  عبدالعزيز  موالي  شارع   59

 1 222  - عبدالعزيز  موالي  إقامة 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد  نبيل هلو   :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : السيد عبدالعزيز لطيف 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 السيد  نبيل هلو   : 522 بقيمة 

122 درهم.
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 522  : لطيف  عبدالعزيز  السيد 

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هلو    نبيل  السيد  

القنيطرة   1 222 املغرب  القنيطرة 

املغرب.

لطيف  عبدالعزيز  السيد 

عنوانه)ا) القنيطرة 222 1 القنيطرة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  هلو    نبيل  السيد  

القنيطرة   1 222 املغرب  القنيطرة 

املغرب

لطيف  عبدالعزيز  السيد 

 1 222 املغرب  القنيطرة  عنوانه)ا) 

القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 12 79.

728I

MAGHREB DEALS

MAGHREB DEALS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAGHREB DEALS

61 زنقة لال الياقوت و مصصفى 

املعاني ،الطابق ابو  رقم 56 ، 

22122، الدارالبيضاء املغرب

MAGHREB DEALS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 61 زنقة 

لال الياقوت و شارع مصطفى املعاني 

،الطابق ابو  شقة رقم 56 - 

32222 الدارالبيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 72285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   17
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MAGHREB DEALS
االسأيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

والأصدير ، الأجارة .
زنقة   61  : عنوان املقر االجأماعي 
لال الياقوت و شارع مصطفى املعاني 
،الطابق ابو  شقة رقم 56 - 32222 

الدارالبيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 122   : العاجل  ليندة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ليندة العاجل عنوانه)ا) 
18 تجزئة السالم صفرو 222 صفرو 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ليندة العاجل عنوانه)ا) 
 2222 صفرو  السالم  تجزئة   18

صفرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

غشت 2222 تحت رقم 743914.
729I

PREMIUM FINANCE

HORIZON PLANÈTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7
 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ،  2222،

MARRAKECH MAROC

HORIZON PLANÈTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي بلدة الثلث 

بلدية النخيل دوار بنعمار - 2222  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

126923

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 يوليوز   12

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HORIZON PLANÈTE

مقاو    : بإيجاز  الشركة  غرض 

إدارة االسأغال  الفالحي.

بلدة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - بنعمار  دوار  النخيل  بلدية  الثلث 

2222  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد نبيل اكحل العيون :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

  : العيون  اكحل  نجوى   السيدة 

522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

العيون  اكحل  نبيل  السيد 

1 ح م   عنوانه)ا) 612  تجزئة بلبكار 

2222  مراكش املغرب.

العيون  اكحل  نجوى   السيدة 

م  ح   612 رقم   1 بلبكار  عنوانه)ا) 

2222  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

العيون  اكحل  نبيل  السيد 

1 ح م   عنوانه)ا) 612  تجزئة بلبكار 

2222  مراكش املغرب

العيون  اكحل  نجوى   السيدة 

م  ح   612 رقم   1 بلبكار  عنوانه)ا) 

2222  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ 25 أكأو1ر  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 116223.

712I

sofoget

YEL BETON

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 1 222، kenitra maroc

YEL BETON شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي  القنيطرة 

تجزئة 85 الولفة اطلس 2 - 222 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

56389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 YEL  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BETON

نقل    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائ 



13885 الجريدة الرسميةعدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222) 

اشغا  عامة و أعما  البناء.

عنوان املقر االجأماعي :  القنيطرة 

85 الولفة اطلس 2 - 222 1  تجزئة 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

  22   : ابزهر  يوسف  السيد  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد  حمد خوجان :  22  حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد  علي خوجان :  22  حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

  22  : ابزهر  يوسف  السيد    

بقيمة 122 درهم.

السيد  حمد خوجان : 22  بقيمة 

122 درهم.

السيد  علي خوجان : 22  بقيمة 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ابزهر  يوسف  السيد  

القنيطرة 222 1 القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا)  حمد خوجان  السيد  

القنيطرة 222 1 القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا)  خوجان  علي  السيد  

القنيطرة 222 1 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ابزهر  يوسف  السيد  

القنيطرة 222 1 القنيطرة املغرب

عنوانه)ا)  حمد خوجان  السيد  

القنيطرة 222 1 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 79441.

711I

BUSINESS AUDITAX

KOURDMAN TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI CHERIF B N17 ، 92212،
TANGER MAROC

KOURDMAN TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 
الركاية2 شارع السودان رقم 26 - 

92222 طنجة اململكة املغر1ية.
تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.8 269

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 16 مارس 2222 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
رقم  السودان  شارع  الركاية2  »حي 
26 - 92222 طنجة اململكة املغر1ية» 
إلى »حي إبن خلدون ابو  إقامة زنقة 
163 رقم 11 - 92222 طنجة  اململكة 

املغر1ية».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   21 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 2 2322.

712I

BUSINESS AUDITAX

BENAJIBA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI CHERIF B N17 ، 92212،
TANGER MAROC

BENAJIBA TRANS  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي برانس 
1 زنقة ابن هشام رقم 94 - 92222 

طنجة اململكة املغر1ية.
تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.92289

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 16 مارس 2222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

ابن هشام رقم  زنقة   1 »حي برانس 

94 - 92222 طنجة اململكة املغر1ية» 

إلى »حي إبن خلدون ابو  إقامة زنقة 

163 رقم 11 - 92222 طنجة  اململكة 

املغر1ية».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   25 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 231916.

713I

عبد املجيد الوادي

شركة سجلماسة بالص

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

عبد املجيد الوادي

شارع موالي اسماعيل ارفود ارفود، 

52222، ارفود املغرب

شركة سجلماسة بالص شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

موالي اسماعيل رقم 222 ارفود 

شارع العيون الحي الجديد ارفود 

52222 ارفود املغرب.

تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.12523

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 شتنبر   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) محمد بلحسان 

أصل  من  اجأماعية  حصة   332

332 حصة لفائدة  السيد )ة) حمزة 

بلحسان بأاريخ 25 شتنبر 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 25 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 2222/ 27.

714I

FORMAFID CONSEIL

MULINO FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD LARBI
 LOUADI ETG 2 ، 26222،

SETTAT MAROC
MULINO FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

السماعلة إقامة العرو�شي العمارة 
3 الطابق 2 الشقة 2  - 26222 

سطات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6281
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MULINO FOOD
غرض الشركة بإيجاز : الصناعات 

الغذائية
وتوزي   وتخزين  وتعبئة  إنأاج 

املنأجات الغذائية
املنأجات  وتصدير  اسأيراد 

الغذائية.
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
السماعلة إقامة العرو�شي العمارة 3 
الطابق 2 الشقة 2  - 26222 سطات 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد محمد نزار الغو  :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد محمد نزار الغو  عنوانه)ا) 

العرو�شي  إقامة  السماعلة  حي 

العمارة 3 الطابق 2 الشقة 2  26222 

سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد نزار الغو  عنوانه)ا) 

العرو�شي  إقامة  السماعلة  حي 

العمارة 3 الطابق 2 الشقة 2  26222 

سطات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بسطات  بأاريخ 17 شتنبر 

2222 تحت رقم 1277/22.

715I

EL OUARRAD AZIZ

ALYO TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ

 Imm 2 appt 3 Av des far Rue a

 1 Etage vn  Meknes meknes،

52222، meknes maroc

ALYO TRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 12 
رقم 23 حي االطلس 1 مكناس  - 

52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

49991

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   15

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 ALYO  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.TRAV

ترتيب   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتخطيط املساحات الخضراء

- أعما  مخألفة.
 12 زنقة   : عنوان املقر االجأماعي 
 - مكناس    1 االطلس  حي   23 رقم 

52222 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد يونس بغنة :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يونس بغنة عنوانه)ا) زنقة 
مكناس   1 االطلس  حي   23 رقم   12

52222 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يونس بغنة عنوانه)ا) زنقة 
مكناس   1 االطلس  حي   23 رقم   12

52222 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   22 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

2222 تحت رقم 1227.

716I

AMATRUST

Emnès
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMATRUST
 BD DE PARIS 5 EME,14

 ÉTAGE N°5 CASA، 1222،
CASABLANCA MAROC

Emnès شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 23Bd   وعنوان مقرها اإلجأماعي
 Ali Ben Ahmed Etg RD Q .Indus
Sidi Bernoussi - . الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

473133

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   15

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

.Emnès : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

الشراء   *  : غرض الشركة بإيجاز 

،عقد  ،االستبدا   ،البي   ،الأأجير 

اإليجار ،الأعديل ،اإلصالح ،الأطوير 

املباشر  غير  أو  املباشر  التشغيل  و 

لجمي  املباني ، سواء كانت مبنية أم 

ال ، واسأخدام وتطوير هذه املباني;

تجارية  عملية  أي  في  *املشاركة 

مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  سواء 

عن طريق إ نشاء الشركات الجديدة 

االشتراك أو شراء    ، املساهمات    ،

ابوراق املالية للشركات ، أو تحالفات 

االندماج;

أي عمل أو عملية   ، *بشكل أعم 

صناعية أو تجارية أو مالية أو منقولة 

أو عقارية مهما كانت طبيعتها ، ترتبط 

بهذا  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

الهدف وتهدف إلى تطويره أو تسهيل 

إنشائها.

 23Bd    : عنوان املقر االجأماعي 

 Ali Ben Ahmed Etg RD Q .Indus

البيضاء  الدار   .  -  Sidi Bernoussi

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيدة Inès RAJIB :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 Emma Rajib :  522 السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   Inès RAJIB السيدة 

  1Lot la colline,quartier Sidi.

Maarouf  . الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)   Emma RAJIB السيدة 

  1Lot la colline,quartier Sidi.

Maarouf  . الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)   Khalid RAJIB السيد 

 Lot la colline .Villa N° 1 .Sidi

Maarouf . الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم -.

717I

STE PROMOFID SARL

COIESTPRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE PROMOFID SARL

الر1اط, زنقة الداهومي, العمارة 8, 

شقة 3, ديور الجام . ، 12262، 

الر1اط املغرب

COIESTPRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تمارة, 

عمارة رقم 121, الشقة رقم 6, 

حي املسيرة 1.  - 12222 تمارة 

الصخيرات تمارة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

132869

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 فبراير   19

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.COIESTPRO
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مركز   .1  : غرض الشركة بإيجاز 

حالقة  بالجسم,  العناية  و  تجميل 

الرجا  و النساء 2. استراد و تصدير.

تمارة,   : االجأماعي  املقر  عنوان 

حي   ,6 الشقة رقم   ,121 عمارة رقم 

املسيرة 1.  - 12222 تمارة الصخيرات 

تمارة.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسما   مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : السيدة فاطمة اكميح   

حصة بقيمة 122,22 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة فاطمة اكميح عنوانه)ا) 

رقم  الشقة   ,121 رقم  عمارة  تمارة, 

تمارة   12222   .1 املسيرة  حي   ,6

الصخيرات تمارة.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة فاطمة اكميح عنوانه)ا) 

رقم  الشقة   ,121 رقم  عمارة  تمارة, 

تمارة   12222  .1 املسيرة  حي   ,6

الصخيرات تمارة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   25 بأاريخ  االبأدائية بأمارة  

2222 تحت رقم 1132.

718I

jamal ait hommad

جينيغال ريدوب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jamal ait hommad

 BLOC C N° 519 HAY EL

 YASSMINE SIDI KACEM،

16222، SIDI KACEM MAROC

جينيغا  ريدوب شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

صحرارة رقم 58 سيدي قاسم 

16222 سيدي قاسم مغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

28627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

جينيغا  ريدوب.

: مقاو  في  غرض الشركة بإيجاز 

االشغا  املخألفة.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

قاسم  سيدي   58 رقم  صحرارة 

16222 سيدي قاسم مغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خلوق  رضا  السيد 

دوار السالطنة الواد زيرارة   16222 

سيدي قاسم مغرب.

عنوانه)ا)  الخطابي  ايوب  السيد 

 16222  58 رقم  صحرارة  تجزئة 

سيدي قاسم مغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  خلوق  رضا  السيد 

دوار السالطنة الواد زيرارة   16222 

سيدي قاسم مغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ 22  االبأدائية بسيدي قاسم  

أكأو1ر 2222 تحت رقم 441.

719I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»M2M SERVICES«

إعالن مأعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°31 , lotissement Al Qods, El

Jadida ، 2 222، الجديدة املغرب

»M2M SERVICES» »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 

محمد الخامس، إقامة الحسنية، 

الشقة رقم 11، الطابق الثالث، 

الجديدة - - الجديدة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.7589

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 23 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 ،5 رقم  من  الشركة  مقر  نقل   1-

 ،VI شارع محمد  إقامة فيال ماكس، 

الجديدة إلى شارع   ،4 رقم  عمارة أ، 

الحسنية،  إقامة  الخامس،  محمد 

الثالث،  الطابق   ،11 رقم  الشقة 

الشركة  رأسما   رف    2- الجديدة. 

من  أي  درهم)   33.352. 22( بمبلغ 

 33.852. 22( إلى  درهم)   522.222(

درهم) بخلق ) 33352) حصة بقيمة 

122 درهم للحصة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

ينص  الذي   : -6-7 رقم  بند 

رأسما    - مقر الشركة.   - على مايلي: 

الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  بالجديدة   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 27 25.

722I

jamal ait hommad

اركي�شي كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jamal ait hommad

 BLOC C N° 519 HAY EL

 YASSMINE SIDI KACEM،

16222، SIDI KACEM MAROC

اركي�شي كار شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي قيسارية 

النصر رقم 4  سيدي قاسم 16222 

سيدي قاسم مغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

28625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : اركي�شي 

كار.

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.

قيسارية   : عنوان املقر االجأماعي 

4  سيدي قاسم 16222  النصر رقم 

سيدي قاسم مغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الرقي�شي اشرف عنوانه)ا) 

16222 سيدي  حي جوهرة رقم 921 

قاسم مغرب.
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والعائلية  الشخصية  ابسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الرقي�شي اشرف عنوانه)ا) 

16222 سيدي  حي جوهرة رقم 921 

قاسم مغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ 22  االبأدائية بسيدي قاسم  

أكأو1ر 2222 تحت رقم 2  .

721I

AM CONSULTING

2PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 22232،

CASABLANCA MAROC

2PRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي : 26 ,زنقة 

مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 

ابو  - 92 22 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

474563

 14 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

.2PRO : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشهار.
عنوان املقر االجأماعي : : 26 ,زنقة 

3،الطابق  الشقة  السلطان،  مرس 

ابو  - 92 22 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 522   : ابراهيم صديق   السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : الحكيم   السيدة سمية 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابراهيم صديق  عنوانه)ا) 

، عمارة  ، م س 22  تجزئة الفردوس 

الدار  16،  أللفة 22222  ، شقة   12

البيضاء املغرب.

السيدة سمية الحكيم  عنوانه)ا) 
اقامة  القاسم،  ابو  الزهراوي  زنقة 

شقة    ، ط  2  ب،  عمارة  الأوامة، 

الدار  12، حي املستشفيات  22362 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم صديق عنوانه)ا) 

تجزئة الفردوس، م س 22عمارة 12 

شقة 16  أللفة 22222 الدار البيضاء 

املغرب

السيدة سمية الحكيم  عنوانه)ا) 
اقامة  القاسم  ابو  الزهراوي  زنقة 

الأوامة عمارة ب ط  2  شقة 12حي 

الدار البيضاء  املستشفيات  22362 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748413.

722I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 ELOUASSI ABDERRAHIM«
 EXPERTISE EN

»MAINTENANCE
إعالن مأعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°31 , lotissement Al Qods, El

Jadida ، 2 222، الجديدة املغرب

 ELOUASSI ABDERRAHIM«

 «EXPERTISE EN MAINTENANCE

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: الرقم 

314، تجزئة القدس، الجديدة - 

222 2 الجديدة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.1 299

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 29 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

الأصفية  تمت  مايلي:  على 

 ELOUASSI«:الشركة النهائية 

 ABDERRAHIM EXPERTISE EN

الأصفية  ومقر   «MAINTENANCE

بالعنوان: الرقم 314، تجزئة القدس، 

الجديدة كما عين السيد عبد الرحيم 

الوا�شي كمصفي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

على  ينص  الذي  رقم  2:  بند 

مايلي: حل الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  بالجديدة   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 26 25.

723I

jamal ait hommad

لوشميرز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jamal ait hommad

 BLOC C N° 519 HAY EL

 YASSMINE SIDI KACEM،

16222، SIDI KACEM MAROC

لوشميرز شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي الجديد 

زنقة 5 رقم 44 الطابق االو   سيدي 

قاسم 16222 سيدي قاسم مغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

28615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   19
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

لوشميرز.
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مأعددة و مفاوضات.
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الجديد زنقة 5 رقم 44 الطابق االو   
سيدي قاسم   16222 سيدي قاسم 

مغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مرزوك  فيصل  السيد 
حي الشليحات الواد  16222 سيدي 

قاسم مغرب.
السيدة ماجدة لشهب عنوانه)ا) 
 16222 زيرارة  الواد  صالطنة  دوار 

سيدي قاسم مغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مرزوك  فيصل  السيد 
حي الشليحات الواد  16222 سيدي 

قاسم مغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ 25  االبأدائية بسيدي قاسم  

شتنبر 2222 تحت رقم -.

72 I

HASNAOUIA CONTROLE

 STE M.L TELECOM SARL
AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

HASNAOUIA CONTROLE
 HAY ESSALAM BLOC 27 RES.
 ،ANNAKHIL APPT 25 ، 1 222
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SIDI SLIMANE MAROC
 STE M.L TELECOM SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي السالم 
بلوك 26 رقم 21 سيدي سليمان - 

222 1 سيدي سليمان املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.26 1

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 شتنبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
خضار  منير  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجأماعية  حصة   522
522 حصة لفائدة  السيد )ة) محمد 

لحري�شي بأاريخ 21 شتنبر 2222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبأدائية بسيدي سليمان  بأاريخ 32 

شتنبر 2222 تحت رقم 211/2222.
725I

audiciaire compta

 MAMDOUH«   ممدوح النجدة
»ENNAJDA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

audiciaire compta
رقم 5 شارع غسان كنفاني عمارة 

فضاء لالمريم رقم 5 الطابق الثاني  
فاس ، 32222، فاس املغرب

 MAMDOUH«   ممدوح النجدة
ENNAJDA» شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 2 
تجزئة الحديقة ز س 153 طريق 
مكناس    - 32292 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
6 2 9

 14 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 MAMDOUH« النجدة    ممدوح 

.«ENNAJDA
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسعاف والطوارئ .
 2 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
طريق   153 س  ز  الحديقة  تجزئة 

مكناس    - 32292 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
الكريم  عبد  ممدوح  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الكريم  عبد  ممدوح  السيد 
حسن  ابو  شاري    37 عنوانه)ا) 
االشعري ط 3 ج س ه الدار البيضاء 

22272 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الكريم  عبد  ممدوح  السيد 
حسن  ابو  شاري    37 عنوانه)ا) 
االشعري ط 3 ج س ه الدار البيضاء 

22272 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكأو1ر   21 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 2  22  2.

726I

FOUZMEDIA

CHEN TOUR KENI
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 1 222، kenitra

maroc
  CHEN TOUR KENI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 

36 الزنقة 8 الساكنية - 222 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

55267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   13

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 CHEN : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

. TOUR KENI

: مقاو  في  غرض الشركة بإيجاز 

نقل املسأخدمين.

الرقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 1 222  - الساكنية   8 الزنقة   36

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد شنأوف مو�شى عنوانه)ا) 

شارع ابي قاسم شريف سبأين الرقم 

18 --- املغرب املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد شنأوف مو�شى عنوانه)ا) 

شارع ابي قاسم شريف سبأين الرقم 

18 --- طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

يوليوز 2222 تحت رقم -.

727I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

 ADIR MULTI SERVICES

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم  23، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25222، خريبكة 

املغرب

 ADIR MULTI SERVICES SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

املراعنة جماعة اوالد عبدون - 

25222 خريبكة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

. 821

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 شتنبر   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :

املحجوب  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجأماعية  حصة   122 مسبيح 

)ة)  السيد  أصل 122 حصة لفائدة  

املعطي رضا بأاريخ 14 شتنبر 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبأدائية بخريبكة  بأاريخ 17 شتنبر 

2222 تحت رقم 511.

728I

FOUZMEDIA

EVNINOV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 1 222، kenitra

maroc

EVNINOV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 4 زنقة 

قرطبة الزنقة 2 - 222 1 القنيطرة 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
56343

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.EVNINOV
: مقاو  في  غرض الشركة بإيجاز 

االشغا  املخألفة واشغا  البناء.
زنقة   4  : االجأماعي  املقر  عنوان 
القنيطرة   1 222  -  2 قرطبة الزنقة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  طه  املارودي  السيد 

القنيطرة 222 1 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  طه  املارودي  السيد 

القنيطرة 222 1 لبقنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم -.
729I

FOUZMEDIA

DR NETTOYAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 1 222، kenitra

maroc
DR NETTOYAGE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 59 اقامة 

موالي عبدالعزيز شارع موالي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 222 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

56377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 أكأو1ر   19

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 DR  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NETTOYAGE

: مقاو  في  غرض الشركة بإيجاز 

االشغا  املخألفة واشغا  البناء

النظافة  اشغا   في  مقاو  

والحراسة.

 59  : االجأماعي  املقر  عنوان 

شارع  عبدالعزيز  موالي  اقامة 

 1 222  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

مريم  سكينة  امغار  السيدة 

وموالي  عبدو  محمد   96 عنوانه)ا) 

عبدهللا مدخل ب الشقة 19 222 1 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

مريم  سكينة  امغار  السيدة 

وموالي  عبدو  محمد   96 عنوانه)ا) 

عبدهللا مدخل ب الشقة 19 222 1 

القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم -.

732I

aice compta

 ACHTAINI AUDIT ET

EXPERTISE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجأماعي للشركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 22192،

casablanca maroc

  ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 26 شارع 

مرس السلطان الطابق 1 شقة 3  - 

22372 البيضاء  املغرب .

تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

. 62591

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في 17 شتنبر 2222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

 1 »26 شارع مرس السلطان الطابق 

املغرب  البيضاء    22372  -   3 شقة 

بن  محمد  سيدي  شارع   11« إلى   «

عبدهللا الطابق 2 بور كون  - 2 222 

البيضاء  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  2  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 7222 7.

731I

aice compta

REAGLE CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 22192،

casablanca maroc

REAGLE CONSULTING  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 13 أحمد 

املجاتي إقامة جبا  االلب الطابق 

1 رقم 8 حي املعاريف - 22372 

البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 73289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. REAGLE CONSULTING

: مقاو  في  غرض الشركة بإيجاز 

البناء.

عنوان املقر االجأماعي : 13 أحمد 

 1 املجاتي إقامة جبا  االلب الطابق 
رقم 8 حي املعاريف - 22372 البيضاء  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد ر�شى غالم :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد ر�شى غالم عنوانه)ا) إقامة 

نادية عمارة أ الشقة رقم 17  22392 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ر�شى غالم عنوانه)ا) إقامة 

نادية عمارة أ الشقة رقم 17  22392 

البيضاء  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  2  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 7162 7.

732I

CRI MEKNES

RAHIM AGRI SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 52222، MEKNES

MAROC

RAHIM AGRI SARL-AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي باوطلحة 

بومية  -  352 5, ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

2 75

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.RAHIM AGRI SARL-AU

-ابشغا    : غرض الشركة بإيجاز 
املخألفــة .

- تركيب  النظام.
-  الري و املفاوضة.  .

باوطلحة   : عنوان املقر االجأماعي 
بومية  -  352 5, ميدلت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 
درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : نعيمة   رحيم  السيدة 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نعيمة   رحيم  السيدة 
واويزغت       امحند  سيدي  ايت  بدوار 

22222 ازيال    املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  نعيمة   رحيم  السيدة 
واويزغت      امحند  سيدي  ايت  بدوار 

22222 ازيال    املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بميدلت  بأاريخ 25 شتنبر 

2222 تحت رقم 153.

733I

CRI MEKNES

MO.AZ AGRI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 52222، MEKNES
MAROC

MO.AZ AGRI SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تغرمين 
بومية ميدلت - 352 5  ميدلت 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

2 79

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   22

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MO.AZ AGRI SARL

-ابشغا    : غرض الشركة بإيجاز 

املخألفة، 

-تركيب نظام الري، 

-املفاوضات..

تغرمين   : االجأماعي  املقر  عنوان 

ميدلت    5 352  - ميدلت  بومية 

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 522   : محمد   فسيوي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : عزيز    املساوي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد فسيوي محمد  

الخضراء   املسيرة  شارع  الفرح  بحي 

بومية  352 5  ميدلت املغرب .

عنوانه)ا)  السيد املساوي عزيز   

 27 زنقة  هللا  عبد  بن  عال   بشارع 

بومية   5435  ميدلت املغرب .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد فسيوي محمد  

الخضراء   املسيرة  شارع  الفرح  بحي 

بومية  352 5  ميدلت املغرب 

عنوانه)ا)  السيد املساوي عزيز   

 27 زنقة  هللا  عبد  بن  عال   بشارع 

بومية   352 5  ميدلت املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بميدلت  بأاريخ 25 شتنبر 

2222 تحت رقم 155.

734I

CRI MEKNES

HOTAMED  SARL – AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 52222، MEKNES

MAROC

HOTAMED  SARL – AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي زايدة 

املركز  - 352 5 ميدلت املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

2 77

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HOTAMED  SARL – AU

-فندق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

يشغل من ثالثة إلى عشرة أشخاص.

- مسأغل مطعم .

و ابشغا  املخألفــة .  .
زايدة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

املركز  - 352 5 ميدلت املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد  امزيان عبد هللا  :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد  امزيان عبد هللا  عنوانه)ا) 
زايدة املركز  352 5 ميدلت املغرب .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  امزيان عبد هللا  عنوانه)ا) 
زايدة املركز  352 5 ميدلت املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بميدلت  بأاريخ 25 شتنبر 

2222 تحت رقم 154.

735I

distra conseils

AMO DISTRIMAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة رقم الأقييد في السجل 

الأجاري 126921 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
القانون  إعداد  تم   16/29/2222

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

محدودة . 

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 amo  : تسميتها  بمخأصر  االقأضاء 

distrimaroc

غرض الشركة بإيجاز: توزي  مواد 

الأنظيف 

الحارثي  عملية   72 املقر:رقم 

املسيرة 1 مراكش.2222 

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة 99 سنة

الشركة:82222  رأسما   مبلغ 

درهم

مقسم كالأالي: السيد عبد الصمد 

 122 بقيمة  حصة    22 وارطاس 

درهم للحصة

حصة    22 السيد محمد محب 

بقيمة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  ابسماء 

وارطاس  :السيد  الشركاء  ومواطن 

حي بناني سميرس   154 عبد الصمد 

مراكش.

السيد محمد محب دوار احسينة 

أبيه ايت ايمور الوداية مراكش.

والعائلية  الشخصية  ابسماء 

السيد  الشركة:  مسيري  ومواطن 

حي بناني   154 وارطاس عبد الصمد 

سميرس مراكش.

  السيد محمد محب دوار احسينة 

أبيه ايت ايمور الوداية مراكش.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  بمراكش  الأجارية 

22/12/2222 تحت رقم 115981.

736I

ائأمانية الشريفي مبارك

 Ste SMART سمارت ماتيريو
MATERIAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائأمانية الشريفي مبارك

حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة 25 
رقم 23 كلميم ، 81222، كلميم 

املعرب

 Ste SMART سمارت ماتيريو

MATERIAUX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز 

تيموالي الطريق الرئيسية رقم 15 - 

82235 كلميم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   27

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : سمارت 

.Ste SMART MATERIAUX ماتيريو

الطاقة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشمسية اشغا  الكهر1اء.

مركز   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 -  15 تيموالي الطريق الرئيسية رقم 

82235 كلميم املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيد احماد الحسين 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد احماد الحسين عنوانه)ا) 

حي الوحدة  71222 بوجدور املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احماد الحسين عنوانه)ا) 

حي الوحدة  71222 بوجدور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ 25 أكأو1ر  االبأدائية بكلميم  

2222 تحت رقم 5 2.

737I

karama conseil

STE KACH ACCESSOIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil

رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 

رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

32222، فاس املغرب

STE KACH ACCESSOIRE  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 14 

اقامة دليلة الطابق 4 مجموعة 

الضحى فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63449

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 يوليوز   23

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. KACH ACCESSOIRE

غرض الشركة بإيجاز : بي  اجزاء 

االسأيراد   / املسأعملة  السيارات 

والأصدير.

 14 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 

مجموعة   4 الطابق  دليلة  اقامة 

الضحى فاس - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

الدين  شرف  الجابري  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الدين  شرف  الجابري  السيد 

اقامة   14 عمارة   16 شقة  عنوانه)ا) 

فاس  زواغة  دليلة  تجزئة  الفردوس 

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الدين  شرف  الجابري  السيد 

اقامة   14 عمارة   16 شقة  عنوانه)ا) 

فاس  زواغة  دليلة  تجزئة  الفردوس 

32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 1939/2222.

738I
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SAFI CONSULTANT

AYA FARMS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAFI CONSULTANT

عمارة ميمونة الطابق الثاني حي 

الجريفات اسفي ، 6222 ، اسفي 

املغرب

AYA FARMS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار سهب 

الطراد الثواب الصويرية اسفي  - 

6222  اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

12629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 AYA  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FARMS

وحدة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

زيت  تسويق  و  الزيأون  زيت  انأاج 

الزيأون .

عنوان املقر االجأماعي : دوار سهب 

 - اسفي   الصويرية  الثواب  الطراد 

6222  اسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

  : اعوينات   عبدالصمد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

اعوينات   عبدالصمد  السيد 

الثوابث  الرواحل  دوار  عنوانه)ا) 

اسفي    6222 القديمة   الصويرية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اعوينات   عبدالصمد  السيد 

الثوابث  الرواحل  دوار  عنوانه)ا) 

اسفي    6222 القديمة   الصويرية 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   12 بأاريخ  االبأدائية بآسفي  

2222 تحت رقم -.

739I

ELYX CONSULTING

SAPRESS
تعيين رئيس مجلس اإلدارة

ELYX CONSULTING

 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt

 n°32-Etage n°12 ، 22222،

CASABLANCA MAROC

SAPRESS »شركة  املساهمة»

وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 82 

الحي الصناعي سيدي معروف - - 

الدارالبيضاء املغرب.

»تعيين رئيس مجلس اإلدارة»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.36173

اإلداري   العام  الجم   إطار  في   

املؤرخ في 16 يناير 2222

تقرر تعيين السيد بن شكري امين

شركة  إدارة  ملجلس  رئيسا 

SAPRESS

بأاريخ: 16 يناير 2222

له  املخولة  الصالحيات  وتأمثل 

فيما يلي: جمي  الصالحيات

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يونيو 2222 تحت رقم 736652.

7 2I

ELYX CONSULTING

WARAK PRESS
تعيين رئيس مجلس اإلدارة

ELYX CONSULTING

 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt

 n°32-Etage n°12 ، 22222،

CASABLANCA MAROC

WARAK PRESS  »شركة  

املساهمة»

وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 82 

الحي الصناعي سيدي معروف - - 

الدارالبيضاء املغرب.

»تعيين رئيس مجلس اإلدارة»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.55643
اإلداري   العام  الجم   إطار  في   

املؤرخ في 16 يناير 2222

تقرر تعيين السيد بن شكري امين

شركة  إدارة  ملجلس  رئيسا 

 WARAK PRESS

بأاريخ: 16 يناير 2222

له  املخولة  الصالحيات  وتأمثل 

فيما يلي: جمي  الصالحيات

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يونيو 2222 تحت رقم 736653.

741I

MECOMPTES

SICOTREM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسما  الشركة

MECOMPTES

فيال  HLB MAROC رقم 2 , 

مندرونة سيدي معروف الدار 

البيضاء، 22252، الدار البيضاء 

املغرب

SICOTREM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي كلم 9.5 

طريق الجديدة ؛ ليساسفة - 22222 

الدار البيضاء املغرب.

رف  رأسما  الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.12 823

العام  الجم   بمقأ�شى 

يونيو   11 في  املؤرخ  اإلسأثنائي 

الشركة  رأسما   رف   تم   2222

درهم»   9.222.222« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم»   5 .222.222« من  أي 

  : طريق  عن  درهم»   63.222.222«

أر1اح أو عالوات  أو  إدماج احأياطي 

إصدار في رأس املا .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يوليوز 2222 تحت رقم 9 23 7.

7 2I

MECOMPTES

RYAD DES SAVEURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

MECOMPTES

فيال  HLB MAROC رقم 2 , 

مندرونة سيدي معروف الدار 

البيضاء، 22252، الدار البيضاء 

املغرب

RYAD DES SAVEURS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : مطار 

محمد 5 املحطة 2 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.185543

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 32 شتنبر 2219 تقرر حل 

شركة ذات   RYAD DES SAVEURS

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   622.222

اإلجأماعي مطار محمد 5 املحطة 2 - 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   22222

التي  النهائية  الأصفية  حسابات    

 يبلغ 8 .216592 
ً
تظهر توازنا إيجابيا

درهم.
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و عين:

السيد)ة)  مريم   طاهيري حسني 

تجزئة ماندرونا  جويطي و عنوانه)ا) 
 22222 معروف  سيدي  ـ   3 رقم 

)ة)  املغرب كمصفي  البيضاء   الدار 

للشركة.

السيد)ة) نجاح   تريكي و عنوانه)ا)  

  12212 سوي�شي  مالك  امام  شارع 

الر1اط   املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

مطار  وفي   2222 شتنبر   32 بأاريخ 

الدار   22222  -  2 املحطة   5 محمد 

البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يناير 2222 تحت رقم 727785.

743I

karama conseil

STE BAYOMI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

32222، فاس املغرب

STE BAYOMI TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 32 تجزئة 

املنتزه 3 الطابق االو  طريق مكناس 

فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BAYOMI TRANS
االعما    : بإيجاز  الشركة  غرض 

املخألفة والبناء.
عنوان املقر االجأماعي : 32 تجزئة 
3 الطابق االو  طريق مكناس  املنتزه 

فاس - 32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222   : عبد هللا  لزعار  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  هللا  عبد  لزعار  السيد 
رقم 111 تجزئة فضيلة 3 شارع زعيير 
 32222 فاس  الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  هللا  عبد  لزعار  السيد 
رقم 111 تجزئة فضيلة 3 شارع زعيير 
 32222 فاس  الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 2213/2222.
744I

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

FROID CHEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA
 lot wafa residence el 199

 mouahidine appartement a2 ،
28822، mohammedia maroc

FROID CHEL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 7 اقامة 

رامي زنقة سبأة الطابق الثاني 

املكأب 8 - 22362 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

273159

 21 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�شى  

القانون  إعداد  تم   2212 دجنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 FROID : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.CHEL

تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البنيات  -اشغا   والأبريد  الأكييف 

املأعددة -استراد وتصدير.

اقامة   7  : عنوان املقر االجأماعي 

رامي زنقة سبأة الطابق الثاني املكأب 

8 - 22362 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 82.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد لقبيبي شرف :  822 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شرف  لقبيبي  السيد 

  6122 الكرعاني  رحو  اوالد  دوار 

اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  شرف  لقبيبي  السيد 

  6122 الكرعاني  رحو  اوالد  دوار 

اسفي املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يناير 2213 تحت رقم 515368.

745I

 Abbes Sekkat et Abdelhai Sekkat (Sekkat &

(Sekkat

ELECTRODISTRI
إعالن مأعدد القرارات

 Abbes Sekkat et Abdelhai

(Sekkat (Sekkat & Sekkat

 Résidence du Palais, Immeuble

 Angle 15-D, 3ème étage, n° 1 

 boulevard Ghandi et boulevard

 Yakoub El Mansour ، 2،

Casablanca Maroc

ELECTRODISTRI »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

 Angle :وعنوان مقرها االجأماعي

 rue mozart et bd d›anfa

 residence le petit paradis 7eme

 etage Casablanca - - Casablanca

.maroc

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.358219

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 29 يونيو 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الخسائر  رغم  الشركة  حل  عدم 

املسجلة و اسأمرار نشاط الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

االسا�شي  النظام  تعديل  يأم  لم 

للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  2  بالدار البيضاء   الأجارية 

يوليوز 2222 تحت رقم 34967.

746I
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 Abbes Sekkat et Abdelhai Sekkat (Sekkat &

(Sekkat

ELECTRODISTRI

إعالن مأعدد القرارات

 Abbes Sekkat et Abdelhai

(Sekkat (Sekkat & Sekkat

 Résidence du Palais, Immeuble

 Angle 15-D, 3ème étage, n° 1 

 boulevard Ghandi et boulevard

 Yakoub El Mansour ، 2،

Casablanca Maroc

ELECTRODISTRI »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

 Angle :وعنوان مقرها االجأماعي

 rue mozart et bd d›anfa

 residence le petit paradis 7eme

 etage Casablanca - - Casablanca

.maroc

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.358219

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 26 يونيو 2219

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الخسائر  رغم  الشركة  حل  عدم 

املسجلة و اسأمرار نشاط الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

االسا�شي  النظام  تعديل  يأم  لم 

للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يوليوز 2219 تحت رقم 2296 2.

747I

CONCILIUM EXPERTISE

ZIYAD COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE

156،زنقة ابو زايد الدادو�شي، 

رقم 9، املعاريف، الدار البيضاء ، 

22332، الدار البيضاء املغرب

ZIYAD COMPANY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة ابو 

زايد الدادو�شي، رقم ، 9املعاريف، 

الدار البيضاء - 22332 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

474581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 ZIYAD : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.COMPANY

مفاوض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحروقات.

زنقة ابو   : عنوان املقر االجأماعي 
9املعاريف،   ، رقم  الدادو�شي،  زايد 

الدار البيضاء - 22332 الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيد صالح مورشيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد صالح مورشيد عنوانه)ا) 
حي خط الرملة خط الرملة 21 زنقة 

لعكيك شقة رقم  الشياظمة عمارة 

22 العيون 72222 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد صالح مورشيد عنوانه)ا) 
حي خط الرملة خط الرملة 21 زنقة 

لعكيك شقة رقم  الشياظمة عمارة 

22 العيون 72222 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 22 8 7.

748I

ste controle balance sarl

FZ PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste controle balance sarl

 appt 3 immb 1231. lot riad al

 ismailia  marjane 1 . meknes

 meknes، 52222، MEKNES

maroc

FZ PROMO  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 1132 

طابق 1 رياض االسماعلية مكناس - 

52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

52851

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   13

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 FZ  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. PROMO

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

PROMOTION IMMOBILIER

.TRAVAUX DIVERS

 1132  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - 1 رياض االسماعلية مكناس  طابق 

52222 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

الكريم  عبد  حجيمي  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الكريم  عبد  حجيمي  السيد 

رياض   1 طابق   1132 عنوانه)ا) 

مكناس  االسماعلية مكناس 52222 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الكريم  عبد  حجيمي  السيد 

رياض   1 طابق   1132 عنوانه)ا) 

مكناس  االسماعلية مكناس 52222 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بمكناس  بأاريخ 26 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 3282.

749I

ML EXPERTS

AMGEN MOROCCO
إعالن مأعدد القرارات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9  EME ETAGE ،

22222، CASABLANCA MAROC

AMGEN MOROCCO »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
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وعنوان مقرها االجأماعي: 

 N°6 Green Office, El Jadida

 Road Corner and Boulevard

  Abderrahim bouabid  - 22222

الدار البيضاء  املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

. 335711

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 18 دجنبر 2219

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

• إقالة السيدة ليندا تبور ، الحاملة 

 BE711592 للبطاقة الوطنية رقم   

 ، غير شريكة  كمديرة  مهامها  من   ،

لها  املمنوحة  الصالحيات  جمي   م  

اعأباًرا من 18 ديسمبر 2219 ؛

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد سيدي أحمد صفصاف 

رقم   الوطنية  للبطاقة  الحامل   ،

كمدير غير شريك م    ،  BK12352X

لصالح  للعمل  الصالحيات  أوس  

ديسمبر   18 من  اعأباًرا  الشركة 

من  قرار جديد  وحتى صدور   2219

قبل الشركاء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يوليوز 2222 تحت رقم 741513.

752I

ML EXPERTS

AMGEN MOROCCO
إعالن مأعدد القرارات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9  EME ETAGE ،

22222، CASABLANCA MAROC

AMGEN MOROCCO »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 62 ، 

شارع عبد الرحيم بوعبيد - - الدار 

البيضاء  املغرب 

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.335711

بمقأ�شى الجم  العام املؤرخ في 

21 ماي 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

إقالة السيد سيدي أحمد صفصاف 

رقم   الوطنية  للبطاقة  الحامل   ،

BK12352X ، من مهامه كمدير غير 

الصالحيات  وكذلك جمي    ، شريك 

املمنوحة له اعأباًرا من 1 مايو 2222 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيدة أمينة دريوش ، الحاملة 

 M 22511 للبطاقة الوطنية رقم   

بأوس   تأمأ   غير شريكة  كمديرة   ،

الشركة  لصالح  للعمل  الصالحيات 

اعأباًرا من 1 مايو 2222 وحتى صدور 

قرار جديد من قبل الشركاء؛

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يوليوز 2222 تحت رقم 741514.

751I

ML EXPERTS

 BAKER & MCKENZIE

MAROC

إعالن مأعدد القرارات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9  EME ETAGE ،

22222، CASABLANCA MAROC

 BAKER & MCKENZIE MAROC

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: غاندي 

مو  - شارع غاندي ,عمارة 9, الطابق 

5 - - الدار البيضاء  املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.272263

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 
تم اتخاذ   2222 يونيو   22 املؤرخ في 

القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
اسأقالة السيد محمد كما  نصر هللا 
 من 

ً
من مهامه كمسير للشركة اعأبارا

22 يونيو 2222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

غشت 2222 تحت رقم 2617 7.
752I

ML EXPERTS

 REPSOL EXPLORACION       
TANFIT

إعالن مأعدد القرارات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9  EME ETAGE ،

22222، CASABLANCA MAROC
 REPSOL       

                                             EXPLORACION TANFIT
وعنوان مقرها االجأماعي: مركز 

 ، B3 و B2 الياسمين للتسوق ، املبنى
على زاوية شارع سوس وشارع محمد 

السادس  - - الر1اط   املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.134851

املجلس  عضو  قرارات  بمقأ�شى 
 32 في  واملؤرخ  املأضامن  االداري 

أكأو1ر 2219
تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
نقل املقر الرئي�شي للفرع إلى العنوان 
الأالي: مركز الياسمين للتسوق ، املبنى 
على زاوية شارع سوس   ،  B3 و   B2

وشارع محمد السادس ، الر1اط ؛
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
شريك  غير  كمدير  الأعيين  مايلي: 
محدودة:  غير  ولفترة  فوري  بأثر   ،
 Ahmet-Hakan Erakay السيد 
ديسمبر   1 مواليد  من   ،Koseoglu
من   ، )تركيا)   Beypazari في   1965
جواز  وحامل   ، اإلسبانية  الجنسية 
مقيم في   ،  PAF8 7 72 السفر رقم 

Thurgauerstrasse ، 2  الطابق.11 

، 8252 ، زيورخ ، سويسرا.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   13 بأاريخ  الأجارية بالر1اط  

2222 تحت رقم 125396.

753I

ZEST ART & ARCHITECTURE  SARLAU 

ZEST ART

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

  ZEST ART & ARCHITECTURE

SARLAU

تازة 22 شارع حسن 2 عمارة أكسور 

رقم 21 ، 35222، تازة املغرب

ZEST ART  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 22 شارع 

حسن 2 عمارة أكسور رقم 21 تازة - 

35222 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 ZEST  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

. ART

الهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب كما في جمي  

البلدان.
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- ممارسة مهنة الهندسة املعمارية 

الصلة  ذات  ابنشطة  جمي   وكذا 

املهندس  مهنة  تأعارض م   والتي ال 

املعماري.

قيادة،  هندسة،  جدولة،   -

وتنسيق املشاري .

- الدراسة الفنية ومراقبة اإلنجاز 

)جمي  املهن)؛

العمراني،  الأخطيط  دراسة   -

الأصميم، الفن؛

- املشورة والخبرة.

- تطوير النماذج املعمارية.

- الصور والرسومات البيانية.

يجوز للشركة  -لأحقيق غرضها، 

في املغرب وفي الخارج وفي  أن تنجز، 

جمي   املؤس�شي،  غرضها  حدود 

ابعما  والعمليات العقارية، املالية، 

الصناعية والأجارية املرتبطة بشكل 

مباشر أو غير مباشر بموضوعه والتي 

وأخالقيات  قواعد  م   تأعارض  ال 

نقابة املهندسين املعماريين

عنوان املقر االجأماعي : 22 شارع 

حسن 2 عمارة أكسور رقم 21 تازة - 

35222 تازة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسما   مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالأالي:
السيد  زيد زروا  :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
زيد زروا  عنوانه)ا) فيال  السيد  

تازة   35222 حي املسعودية تازة   56

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
زيد زروا  عنوانه)ا) فيال  السيد  

تازة   35222 حي املسعودية تازة   56

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 بأاريخ  بأازة   االبأدائية 

2222 تحت رقم 372.

754I

FEM

ALUMINIUM CAMARAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FEM

 N 28 RUE ABOU SOUFIANE

 CASABLANCA ، 22215،

CASABLANCA MAROC

ALUMINIUM CAMARAD شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تقاط  

شارع اللى الياقوت و زنقة العرعار 

عمارة رقم 9 الطابق 4 رقم 17 اقامة 

كاليس الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 72227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   27

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ALUMINIUM CAMARAD

نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ابلومنيوم.

تقاط    : االجأماعي  املقر  عنوان 

العرعار  زنقة  و  الياقوت  اللى  شارع 

عمارة رقم 9 الطابق 4 رقم 17 اقامة 

كاليس الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيد امعراض توفيق 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد امعراض توفيق عنوانه)ا) 

  7922 زاكورة  تنسيفت  البرج  دوار 

زاكورة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد امعراض توفيق عنوانه)ا) 

  7922 زاكورة  تنسيفت  البرج  دوار 

زاكورة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم -.

755I

FEM

ALMOURISKI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FEM

 N 28 RUE ABOU SOUFIANE

 CASABLANCA ، 22215،

CASABLANCA MAROC

ALMOURISKI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تقاط  

شارع اللى الياقوت و زنقة العرعار 

عمارة رقم 9 الطابق 4 رقم 17 اقامة 

كاليس الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 71251

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ALMOURISKI

االسأيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

والأصدير لقطاع عيار السيارات.

تقاط    : االجأماعي  املقر  عنوان 

العرعار  زنقة  و  الياقوت  اللى  شارع 

عمارة رقم 9 الطابق 4 رقم 17 اقامة 

كاليس الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 122   : رشيد  حمداوي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حمداوي رشيد عنوانه)ا) 

 61152 بوعنان  الحيرش  قصر 

بوعنان املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حمداوي رشيد عنوانه)ا) 

 61152 بوعنان  الحيرش  قصر 

بوعنان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم -.

756I

STE AGEFICO SARL

TANGER CALL SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL

12 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 92222، طنجة املغرب

TANGER CALL SERVICE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجأماعي 77 شارع 
فاس إقامة مبروك عمارة د رقم 21 

الطابق 8 - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

127883
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TANGER CALL SERVICE
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تقديم الخدمات باملكاملات الهاتفية.
77 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 
فاس إقامة مبروك عمارة د رقم 21 

الطابق 8 - 92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد الكريني محمد :  92 حصة 

بقيمة 1.222 درهم للحصة .
السيد الطويل ياسين :  12 حصة 

بقيمة 1.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  الكريني  السيد 
 92222 تجزئة كاليوفورنيا رقم 132 

طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  ياسين  الطويل  السيد 
طنجة   1 رقم  زنقة1  بوحوت  حي 

92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  الكريني  السيد 
 92222 تجزئة كاليوفورنيا رقم 132 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   16 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 233856.
757I

HADDOUCH MOHAMMED LARBI

HELLO DELIVERY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 HADDOUCH MOHAMMED

LARBI

 RUE EL HARIRI N 17 TANGER 7

، 92222، TANGER MAROC

HELLO DELIVERY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مقأط  

شارع املأنبي و أحمد شوقي مركز 

تجاري فيينا ب1 الطابق الثاني رقم 

2   - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

127539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   14

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 HELLO : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.DELIVERY

جمي    : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدمات الأوصيل عن بعد 

لجمي   بعد  عن  الأوصيل 

جمي   في  املأكوالت  و  املشتريات 

ابوقات.

مقأط    : االجأماعي  املقر  عنوان 

مركز  شوقي  أحمد  و  املأنبي  شارع 

الطابق الثاني رقم  تجاري فيينا ب1 

2   - 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   522   : السيد بودن أنس 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد قنجاع محمد :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بودن أنس عنوانه)ا) إقامة 
طنجة   92222   71 رقم   2 ابندلس 

املغرب.
عنوانه)ا)  محمد  قنجاع  السيد 
الحافة زنقة 3 رقم12 92222 طنجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بودن أنس عنوانه)ا) إقامة 
طنجة   92222   71 رقم   2 ابندلس 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر  بأاريخ  2  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم  23355.

758I

COMPTABLE ET FISCAL FIDUCIAIRE 

STE BAB SAISSE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 COMPTABLE ET FISCAL
FIDUCIAIRE

 B.ESSAFAE 3EME ETAGE RTE
 DE SEFROU FES ، 32222، FES

MAROC
STE BAB SAISSE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة بن 
ممون عين البيضاء طريق صفرو  - 

32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63819
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BAB SAISSE SARL

غرض الشركة بإيجاز :  اسأغال  

مطحنة الزيت - االسأيراد والأصدير.

عنوان املقر االجأماعي : تجزئة بن 

 - طريق صفرو   ممون عين البيضاء 

32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 322   : السيد عبد الحق هدان 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

:  322 حصة  السيد خالد هدان 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد محمد هدان :  322 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة فوزية هدان :  122 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الحق هدان عنوانه)ا) 

 32222   2 الزهور  الرضا  تعاونية 

فاس املغرب.

عنوانه)ا)  هدان  خالد  السيد 

 32222   2 الزهور  الرضا  تعاونية 

فاس املغرب.

عنوانه)ا)  هدان  محمد  السيد 

 32222   2 الزهور  الرضا  تعاونية 

فاس املغرب.

عنوانه)ا)  هدان  فوزية  السيدة 

 32222   2 الزهور  الرضا  تعاونية 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الحق هدان عنوانه)ا) 

 32222   2 الزهور  الرضا  تعاونية 

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   18 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 2215.

759I
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COMPTABLE ET FISCAL FIDUCIAIRE 

STE 3R MEDIC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 COMPTABLE ET FISCAL

FIDUCIAIRE

 B.ESSAFAE 3EME ETAGE RTE

 DE SEFROU FES ، 32222، FES

MAROC

STE 3R MEDIC SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

حوض السوق عين الشكاك  - 

31252 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE 3R : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.MEDIC SARL
تسوق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنأجات الطبية واملكمالت الغذائية 

- تاجر - اسأيراد وتصدير.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - الشكاك   عين  السوق  حوض 

31252 صفرو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد العلوي زيدان :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة طيش مريم :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زيدان  العلوي  السيد 

ترنداد  زنقة   72 االسماعلية  شارع 

تجزئة الزهرة الزهور 1 32252 فاس 

املغرب.

السيدة طيش مريم عنوانه)ا) 89 

تجزئة ايت سقاطو 2 الشقة 3 طريق 

اموزار  32252 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  زيدان  العلوي  السيد 

ترنداد  زنقة   72 االسماعلية  شارع 

تجزئة الزهرة الزهور 1 32252 فاس 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

29 شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بصفرو  

2222 تحت رقم 187.

762I

MAITRISECONSULTING

دار أدم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAITRISECONSULTING

 IMM 3 RUE CHERARDA

 BOURGOGNE CASABLANCA

 CASABLANCA، 22222،

CASABLANCA MAROC

دار أدم شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي  3 زنقة 

شراردة بورڭون الدار البيضاء الدار 

البيضاء 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 71221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   15

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : دار أدم.
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
_تجزئة االرا�شي_بي   _املباني  عقاري 

ارا�شي املباني..
زنقة   3   : عنوان املقر االجأماعي 
الدار  شراردة بورڭون الدار البيضاء 
البيضاء  الدار   22222 البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222   : السيد جما  ابن راتب 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جما  ابن راتب عنوانه)ا) 
بنور  سيدي  السعادة  حي   153

222 2 سيدي بنور املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جما  ابن راتب عنوانه)ا) 
بنور  سيدي  السعادة  حي   153

222 2 سيدي بنور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  2  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم -.
761I

EUREXMA

 SOCRATE DEVELOPMENT
COMPANY SDC SARL AU

إعالن مأعدد القرارات

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B128، 22222، CASABLANCA

MAROC
 SOCRATE DEVELOPMENT
 COMPANY SDC SARL AU

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: الطابق 
السفلي لإلقامة شنأمار زاوية زنقة 
ابن عدادي و زنقة رقم 1 معاريف - 

22222  الدار البيضاء املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.458717

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 
املؤرخ في 21 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
قرار رقم القرار ابو : الذي ينص 
املحدد  املا   رأس  زيادة  مايلي:  على 
حاليا في5 222 222, 22 درهم ٫ستأم 
درهم   313  638  122 فيه  الزيادة 
 122  638 318 ليصل الرأسما  إلى  

درهم.
الذي  الثاني:  القرار  رقم  قرار 
شريك  عضوية  مايلي:  على  ينص 
للأنمية  العربي  الصندوق  جديد   
ويمثله   ، واالجأماعية  االقأصادية 
عبداللطيف  السيد  العام  مديره 

يوسف عبداللطيف الحمد
قرار رقم القرار الثالث: الذي ينص 

على مايلي: تعين مسيرين جدد
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 
بند رقم القرار الراب : الذي ينص 

على مايلي: تحديث النظام ابسا�شي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأاريخ  2  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 2 72 7.

762I

nador conseil sarl au

NOUR CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62222، nador maroc
NOUR CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
)في طور الأصفية)
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وعنوان مقرها اإلجأماعي حي جعدار 
ازغنغان - 62222 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.15749
بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 26 غشت 2222 تقرر حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    NOUR CONSTRUCTION
وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
مقرها اإلجأماعي حي جعدار ازغنغان 
 : الناظور املغرب نتيجة     62222 -

حل مبكر للشركة.
و حدد مقر الأصفية ب حي جعدار 

ازغنغان - 62222 الناظور املغرب. 
و عين:

و  بلهال   عشور   السيد)ة) 
عنوانه)ا) حي جعدار ازغنغان 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 
االبأدائية بالناضور  بأاريخ 12 شتنبر 

2222 تحت رقم 3251 و 3252.

763I

مونيتيد

JABER EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مونيتيد
شارع الجوالن حي الفانوس رقم 12 
الطابق االر�شي مكأب رقم 2 تطوان 

، 93222، تطوان املغرب
JABER EVENTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
الجوالن حي الفانوس الطابق 

املخفض رقم ١٢ السدة مكأب 
رقم3 تطوان تطوان 93222 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

27539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 JABER : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.EVENTS

ممون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الطابق  الفانوس  حي  الجوالن 

مكأب  السدة   ١٢ رقم  املخفض 

تطوان   93222 تطوان تطوان  رقم3 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد جابر محمد :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  جابر  السيد 

 93222 تطوان   14 شارع كابو  رقم 

تطوان  املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  جابر  السيد 

 93222 تطوان   14 شارع كابو  رقم 

تطوان  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

15 شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

2222 تحت رقم 392/22.

764I

somadik

 SAHARIENNE MULTI

SERVICES 2SMS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

somadik

 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 72222، laayoune

maroc

 SAHARIENNE MULTI SERVICES

2SMS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 22 

بلوك 21 بير انزران رقم البريدي 
1114 العيون - 7222 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

13479

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   1213 يناير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 SAHARIENNE MULTI SERVICES

.2SMS

اشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء الأجارة .
 22 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 

البريدي  رقم  انزران  بير   21 بلوك 
العيون   7222  - العيون   1114

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السباعي  جيد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 1222  : السباعي  جيد  السيد   

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السباعي  جيد  السيد 

حي الضيعات فم الواد العيون 7222 

العيون  املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السباعي  جيد  السيد 

حي الضيعات فم الواد العيون 7222 

العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالعيون  بأاريخ 26 فبراير 

2213 تحت رقم 125/2213.

765I

Consultation internationale  6872  

DANODIS LOGISTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسما  الشركة

  Consultation internationale

6872
شارع محمد الخامس فضاء يسرى 

الطابق 12 رقم 355 ، 22122، الدار 

البيضاء املغرب

DANODIS LOGISTIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي املركب 

الأجاري حبوس.تور 11 الطبق 

الساب .شارع الجيش امللكي - 22122 

البيصاء املغرب.
رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.367117

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تم   2222 مارس   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  

من  أي  درهم»   1.222.222«

»1.222.222 درهم» إلى »2.222.222 

تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  2  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 7225 7.

766I

UNIVERS COMPTA SARL AU

 IT SUPPORT AND
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل الأصفية

UNIVERS COMPTA SARL AU

شقة 7،عمارة 16، زنقة أ، شارع 

الجيش امللكي م.ج ، 52222، 

مكناس املغرب

 IT SUPPORT AND

CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : شارع 

محمد السادس ، مرجان 2، عمارة 

48، الطابق 4، الشقة 16 - 52252 

مكناس املغرب .

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

. 3217

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

 IT املؤرخ في 25 شتنبر 2222 تقرر حل

 SUPPORT AND CONSULTING

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

درهم   12.222 رأسمالها  مبلغ 

شارع  اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 

عمارة   ،2 مرجان   ، محمد السادس 

 52252 - 16 4، الشقة  48، الطابق 

مكناس املغرب  نتيجة الملنافسة.

و عين:

و  وعي�شى   مارية   السيد)ة) 

اقامة   ،15/16 عمارة  عنوانه)ا) 

 2 الأضامن   ،5 شقة   ،3 حكيم 

52252 مكناس  املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

عمارة  وفي   2222 شتنبر   25 بأاريخ 

 ،5 شقة   ،3 حكيم  اقامة   ،15/16

الأضامن 2 - 52252 مكناس املغرب 

.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بمكناس  بأاريخ 22 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 568.

767I

MAY CONSULTING

CAFE COLADA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAY CONSULTING

7 زنقة املالزم فرناند الفيليت ، 

22322، الدارالبيضاء املغرب

CAFE COLADA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 73 

رقم 23 حي سالمة 1 بلوك 4 سيدي 

عثمان  - 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 73239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   28

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.COLADA

غرفة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشاي, و1ار الحليب.

 73 زنقة   : عنوان املقر االجأماعي 

4 سيدي  1 بلوك  رقم 23 حي سالمة 

البيضاء  الدار   22222  - عثمان  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

برماني  الرحيم  عبد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

 : برماني  الرحيم  عبد  السيد   

1.222 بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

برماني  الرحيم  عبد  السيد 
اقامة  بوريد  ابن  زنقة   3 عنوانه)ا) 
النخيل  حي   13 شقة   7 طابق  رامي 

22222 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

برماني  الرحيم  عبد  السيد 
اقامة  بوريد  ابن  زنقة   3 عنوانه)ا) 
النخيل  حي   13 شقة   7 طابق  رامي 

22222 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 746961.

768I

AUDIT MANAGEMENT SARL

EDENRED MAROC
إعالن مأعدد القرارات

AUDIT MANAGEMENT SARL

165 شارع عبداملومن عمارة ب 

الطابق الثالث الدارالبيضاء ، 

22122، الدارالبيضاء املغرب

EDENRED MAROC  »شركة  

املساهمة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 112 شارع 

الزرقطوني  - 22332 الدارالبيضاء 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: -.

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 27 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحديد فترة والية مجلس االدارة في 6 

سنوات.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تحديد فترة والية الرئيس في 6 سنوات
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
ابخذ بعين االعأبار انتهاء والية املدراء 
كمدراء:السيد  تعيين  الرئيس،و  و 
عبدالكريم  السيد  أوعيشة،  بدر 
 M.Pierre GAGNOUD, السوالمي، 
M.Philippe RELLAND-
BERNARD, السيد كما  السوالمي.و 

تعيين السيد بدر أوعيشة كرئيس.
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 
بند رقم 27: الذي ينص على مايلي: 
تحديد فترة والية مجلس االدارة في 6 
سنوات و اعادة تعيين املدراء و رئيس 

مجلس االدارة 
على  ينص  الذي   :26 رقم  بند 
مايلي: تحديد فترة والية الرئيس في 6 

سنوات
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 7821 7.

769I

 Abbes Sekkat et Abdelhai Sekkat (Sekkat &

(Sekkat

BRANDT MAROC
إعالن مأعدد القرارات

 Abbes Sekkat et Abdelhai
(Sekkat (Sekkat & Sekkat

 Résidence du Palais, Immeuble
 Angle 15-D, 3ème étage, n° 1 
 boulevard Ghandi et boulevard

 Yakoub El Mansour ، 2،
Casablanca Maroc

BRANDT MAROC »شركة  
املساهمة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 
 73boulevard d›anfa, 7ème

 étage casablanca 73boulevard
 d›anfa, 7ème étage casablanca

.2 casablanca maroc
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.312825



عدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222)الجريدة الرسمية   13902

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 29 يونيو 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الخسائر  رغم  الشركة  حل  عدم 

املسجلة و اسأمرار نشاط الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تجديد مهام املدير العام

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

االسا�شي  النظام  تعديل  يأم  لم 

للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

غشت 2222 تحت رقم 72671.

772I

nador conseil sarl au

LA EXCELENCIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62222، nador maroc

LA EXCELENCIA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي عبد 

الخالق الطريس رقم 111-129    - 

62222 الناظور املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.19265

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في  2 شتنبر 2222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

»عبد الخالق الطريس رقم 129-111    

- 62222 الناظور املغرب» إلى »شارع 

 62222  -  297 رقم  امللكي  الجيش 

الناضور  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  بالناضور   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 3252.

771I

nador conseil sarl au

MALAK TEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62222، nador maroc
MALAK TEX  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي الشقة 
رقم 9 الطابق الراب  اقامة أ حي 
عريض  - 62222 الناضور املغرب.
تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.12261

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
املؤرخ في 27 شتنبر 2222 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 
الطابق الراب  اقامة   9 »الشقة رقم 
الناضور   62222  - عريض   حي  أ 
املغرب» إلى »حي عاريض عمارة  ديار 
عاريض 4A  الطابق الأاني  رقم 12 - 

62222 الناضور  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بأاريخ  بالناضور   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 8 32.
772I

MON COMPTABLE SARL

BOUMONEY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 62222،
OUJDA MAROC

BOUMONEY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 43 زنقة 
عبد املالك السعدي  - 62222 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

35727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BOUMONEY

غرض الشركة بإيجاز : وسيط في 

عبر  االداءات  االموا -تدبير  تحويل 

الخط االلكتروني.

زنقة   43  : عنوان املقر االجأماعي 

عبد املالك السعدي  - 62222 وجدة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد بوعلي محمد :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : محمد  عزماني  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  بوعلي  السيد 

 62222   89 زنقة صالح الدين رقم 

وجدة املغرب.

عنوانه)ا)  محمد  عزماني  السيد 

 62222   8 زنقة سعد بن عامر رقم 

وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  بوعلي  السيد 

 62222   89 زنقة صالح الدين رقم 

وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   26 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

2222 تحت رقم 2218.

773I

FIDUBAC SARL

AUTO ECOLE ELHORIYA
شركة الأضامن

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62222، nador maroc

AUTO ECOLE ELHORIYA شركة 

الأضامن

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

موالي املهدي حي الجديد العروي  - 

62222 العروي  املغرب

تأسيس شركة الأضامن 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

22715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28

ابسا�شي لشركة الأضامن باملميزات 

الأالية:

شكل الشركة : شركة الأضامن.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 AUTO : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.ECOLE ELHORIYA

-مدرسة   : بإيجاز  غرض الشركة 

لأعليم القيادة

تعليم قيادة السيارات.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - موالي املهدي حي الجديد العروي  

62222 العروي  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 522   : البال�شي  كما   السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : بنعيساتي  يونس  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  البال�شي  كما   السيد 

167العروي  رقم  زيز  واد  شارع 

الناظور 62222 العروي  املغرب.
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السيد يونس بنعيساتي عنوانه)ا) 
الناظور  العروي  املقاومه  شارع   

62222 العروي  املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  البال�شي  كما   السيد 

167العروي  رقم  زيز  واد  شارع 

الناظور 62222 العروي  املغرب

السيد يونس بنعيساتي عنوانه)ا) 
الناظور  العروي  املقاومه  شارع   

62222 العروي  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  بالناضور   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 3228.

774I

SARL AUH-DEV CONSULTANTS 

DAKAGRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SARL AUH-DEV CONSULTANTS

34 زنقة زمزم إقامة زمزم مكأب رقم 

8، 222 1، القنيطرة املغرب

DAKAGRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 23  زنقة 

انوا  اقامة فلوري 11 مكأب رقم 4 

ميموزا - 222 1 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

56163

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DAKAGRO

-تاجر    : بإيجاز  الشركة  غرض 

مبيدات زراعية

-تاجر مخصبات فالحية.

عنوان املقر االجأماعي : 23  زنقة 

انوا  اقامة فلوري 11 مكأب رقم 4 

ميموزا - 222 1 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : سفيان  باهي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد باهي سفيان عنوانه)ا) دوار 

القنيطرة   1 222 لعنابسة مناصرة  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد باهي سفيان عنوانه)ا) دوار 

القنيطرة   1 222 لعنابسة مناصرة  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بأاريخ  االبأدائية بالقنيطرة  

رقم -.

775I

CAUDEC CONSEIL

ط د كليم إينيرجي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAUDEC CONSEIL

 Angle Bd El Hachimi El Filali

(Ex,Taddart( et Rue n°2 Imm.

 Evasion Office,Etg 2 n°22 Oasis،

22122، CASABLANCA MAROC

ط د كليم إينيرجي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 75 شارع 

11 يناير الطابق 1 رقم 169 - 

22122 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

474465

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   18

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

د  ط   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

كليم إينيرجي.

غرض الشركة بإيجاز : بي ، شراء، 

تركيب و إصالح املكيفات الهوائية.

75 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

11 يناير الطابق 1 رقم 169 - 22122 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 122   : السيد فأوي عبداملجيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فأوي عبداملجيد عنوانه)ا) 

 27 املدخل   5 م س   2 إقامة ابزهر 

الشقة 4 مكرر الحي الحسني البيضاء 

 2222 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فأوي عبداملجيد عنوانه)ا) 

 27 املدخل   5 م س   2 إقامة ابزهر 

الشقة 4 مكرر الحي الحسني البيضاء 

 2222 البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم  825 7.

776I

excofi

AL MANARA D'ATLAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

excofi
الشق 3 عمارة لحبابي شارع الجوالن 

ليدو فاس ، 31222، فاس املغرب
AL MANARA D›ATLAS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي املحل 2 
القطعة 56 ممنوع الدخو  اظهر 

املهراز  - 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

53431
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2217 يوليوز   28
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 AL  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MANARA D’ATLAS
 // مقهى   : غرض الشركة بإيجاز 

قاعة شاي.
املحل   : االجأماعي  املقر  عنوان 
ممنوع الدخو  اظهر   56 القطعة   2

املهراز  - 32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد فؤاد شدادي :  334 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 333   : محمد  زغبوش  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 333   : شدادي  طارق  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  شدادي  فؤاد  السيد 
زنقة بوجدور رقم 49 سيدي ابراهيم 

32222 فاس املغرب.
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عنوانه)ا)  محمد  زغبوش  السيد 

املهراز  اظهر  الشهداء  حي   34 رقم 

32222 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  شدادي  طارق  السيد 

عمارة الحبابي شارع الجوالن   3 رقم 

الليدو 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  شدادي  فؤاد  السيد 

زنقة بوجدور رقم 49 سيدي ابراهيم 

32222 فاس املغرب

عنوانه)ا)  محمد  زغبوش  السيد 

املهراز  اظهر  الشهداء  حي   34 رقم 

32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2217 تحت رقم 2387.

777I

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

ICH PHARMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 SOCIETE DE CONSEIL

 JURIDIQUE ET D›EXPERTISE

COMPTABLE

 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE RUE 65 N° 115

 ETG 2 ، 22 72، ›CASABLANCA

MAROC

ICH PHARMA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 55 شارع 

باحماد الطابق الثالت الرقم 7 

بيلفيدير الدارالبيضاء - 22322 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.333513

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تقرر حل   2222 يناير   32 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  ICH PHARMA الوحيد  الشريك 

درهم   122.222 رأسمالها  مبلغ 

شارع   55 اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 

 7 الرقم  الثالت  الطابق  باحماد 

 22322  - الدارالبيضاء  بيلفيدير 

الدارالبيضاء املغرب نتيجة   : نهاية 

النشاط.

 55 ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

الرقم  الثالت  الطابق  باحماد  شارع 

 22322  - الدارالبيضاء  بيلفيدير   7

الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

و  كراوي  محمد   السيد)ة) 

انزران  بئر  شارع   185 عنوانه)ا) 

 22 82 املعاريف   5 شقة   3 طابق 

)ة)  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

 55  : بالأصفية  املأعلقة  الوثائق 

شارع باحماد الطابق الثالت الرقم 7 

بيلفيدير الدارالبيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 522  7.

778I

SOUSS-FISC SARL

SOCIETE HOUARA CAR
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،

86352، INEZGANE MAROC

SOCIETE HOUARA CAR

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الحرية تجزئة كما  الدين أوالد 

تايمة تارودانت - 83352 تارودانت 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

7223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE HOUARA CAR

-وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لكراء السيارات بدون سائق

العمليات  جمي   عامة  بصفة  -و 

املأعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر 

بأغراض الشركة..

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الحرية تجزئة كما  الدين أوالد تايمة 

تارودانت - 83352 تارودانت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيدة زينب اكورامن 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة زينب اكورامن عنوانه)ا) 
زنقة دمشق    232 رقم   2 تجزئة دنيا 

 83352 تارودانت  تايمة  أوالد 

تارودانت املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة زينب اكورامن عنوانه)ا) 
زنقة دمشق    232 رقم   2 تجزئة دنيا 
 83352 تارودانت  تايمة  أوالد 

تارودانت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  بأارودانت   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 1326.

779I

NOUVAFISC

FAST MARIAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOUVAFISC
عمارة بولهدير شارع املقاومة ايت 
ملو  انزكان ، 82652، انزكان 

املغرب
FAST MARIAM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الحي 
الصناعي زنقة 18 رقم 825 ايت 
ملو  - 86152 ايت ملو  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
21321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 FAST  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.MARIAM
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائ  لحساب الغير 
الأصدير و االسأيراد.

الحي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الصناعي زنقة 18 رقم 825 ايت ملو  

- 86152 ايت ملو  املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد عبد الرحيم فوتى :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 السيدة عبد الرحيم فوتى : 1222 

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

فوتى  الرحيم  عبد  السيدة 

 CL HERMANOS عنوانه)ا) 

 NAVARRO CARACENA 77 5

 2 ELCHE ALICANTE ESPAGNE

23221 اليكانتي اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بخاش  الزهراء  فاطمة  السيدة 

 493 رقم  الف   2 املسيرة  عنوانه)ا) 

مراكش 2222  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بانزكان  بأاريخ 22 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 1671.

782I

PRIVILEGE CABINET

IMMOBILIER S.I
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PRIVILEGE CABINET

 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER MSALLAH RUE

 URUGUAY NO 7 TANGER،

92222، TANGER TANGER

IMMOBILIER S.I  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 12 زنقة 

 TANGER  4 اليمن الظابق 2 رقم

92222 TANGER MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

128  3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. IMMOBILIER S.I

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

زنقة   12  : عنوان املقر االجأماعي 

 TANGER   4 رقم   2 الظابق  اليمن 

.92222 TANGER MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

  92   : عماد  الجميلي  السيد 

حصة بقيمة 9.222  درهم للحصة .

 512   : سفيان  بلحاج  السيد 

حصة بقيمة 51.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عماد  الجميلي  السيد 

حي بنكيران زنقة 38 رقم 21  92222 

طنجة  املغرب.

عنوانه)ا)  سفيان  بلحاج  السيد 

  7 شقة   15 عمارة  املوحدين  زنقة 

12122 الر1اط املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سفيان  بلحاج  السيد 

  7 شقة   15 عمارة  املوحدين  زنقة 

12122 الر1اط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   22 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 19  23.

781I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

LA FONDA RESTAURANT
إعالن مأعدد القرارات

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

62 شارع سيدي عبد الرحمان ، 

22222، الدار البيضاء املغرب

 LA FONDA RESTAURANT

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 4 زنقة 

أميمة السايح حي راسين - -  الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: -.

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في  2 غشت 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

العام خفض رأس املا   قرر الجم   

من  لينز   درهم    . 52.222 بمبلغ 

 1.652.222 إلى  درهم   6.122.222

الخسائر  تصفية  بهدف  درهم، 

املتراكمة.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

إعادة  العام  الجم    قرر  مايلي: 

صيغة النظام ابسا�شي للشركة ذات 

املسؤولية املحدودة و املصادقة على 

النظام ابسا�شي الجديد.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

إلى  بأقديمات  الشركاء  قام  مايلي: 

درهم،   1.652.222 بمبلغ  الشركة 

 CLEVER شركة   كالأالي:  مقدمة 

 732322 بمبلغ   INVESTMENT

العالي  عبد  بنبو1كر  السيد  درهم، 

بمبلغ 873722 درهم و السيدة غياتي 

صالح صباح بمبلغ 6222  درهم.

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

تم تحديد رأسما  الشركة في  مايلي: 

املقسم إلى  مبلغ  1.652.222 درهم  

16.522 حصة ذات  122 درهم لكل 

إلى    1 من  املرقمة   واحدة،  حصة 

.16.522

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748338.

786I

FIDUCIAIRE AL QODS

GANN NETOIE BM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS

 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN II 3° ETAGE، 23222،

BENI MELLAL MAROC

GANN NETOIE BM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 363, 

 Angle Av Med V et Hassan II,

 3° Etage - 23222 BENI MELLAL

MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

9913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 يناير   29

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 GANN : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.NETOIE BM

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 Entrepreneur de nettoyage des

.devantures

 ,363  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 Angle Av Med V et Hassan II,

 3° Etage - 23222 BENI MELLAL

.MAROC
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 
درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : السيدة فاطمة الكنوني 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة فاطمة الكنوني عنوانه)ا) 
1 الرقم 2   حي ايت اطحيش الزنقة 

23222 بني مال  املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة الكنوني عنوانه)ا) 
1 الرقم 2   حي ايت اطحيش الزنقة 

23222 بني مال  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية ببني مال   بأاريخ 17 فبراير 

2222 تحت رقم 146.
787I

HADDOUCH MOHAMMED LARBI

LECHERIA LE PIANISTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 HADDOUCH MOHAMMED
LARBI

 RUE EL HARIRI N 17 TANGER 7
، 92222، TANGER MAROC

LECHERIA LE PIANISTE  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 BRANES وعنوان مقرها اإلجأماعي

 2 LOTISSEMENT NARJIS
 AVENUE LES CEDRES N19  -

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
1283 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. LECHERIA LE PIANISTE

جمي    : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدمات املقشدة و الكافيأيريا 

كافة  وتسويق  وتصدير  اسأيراد 

املنأجات الغذائية.

املعامالت  جمي    ، أعم  وبشكل 

واملنقولة  والصناعية  الأجارية 

تأعلق بشكل مباشر  التي  والعقارية 

املذكورة  أو غير مباشر بأحد ابشياء 

أعاله أو التي قد تعزز تطوير الشركة..

 BRANES : عنوان املقر االجأماعي

 2 LOTISSEMENT NARJIS

 AVENUE LES CEDRES N19  -

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

محمد  العشيري  تودى  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

محمد  العشيري  تودى  السيد 

 19 رقم   2 البرانص  حي  عنوانه)ا) 

شارع االرز رقم 1438 92222 طنجة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

محمد  العشيري  تودى  السيد 

 19 رقم   2 البرانص  حي  عنوانه)ا) 

شارع االرز رقم 1438 92222 طنجة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   21 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 332 23.

788I

أسماء ميديا

بيروتيك تيليكوم انفورماتيك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

أسماء ميديا

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

22 البرنو�شي البيضاء، 22222، 

البيضاء املغرب

بيروتيك تيليكوم انفورماتيك 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

البسأان 2 عمارة 8 رقم 18 سيدي 

البرنو�شي - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.335857

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في 25 دجنبر 2216 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

تيليكوم  بيروتيك  الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسمالها 92.222  انفورماتيك  

درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

سيدي   18 رقم   8 عمارة   2 البسأان 

البيضاء  الدار   22222  - البرنو�شي 

املغرب نتيجة   : عدم االشأغا .

اقامة  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

سيدي   18 رقم   8 عمارة   2 البسأان 

البيضاء  الدار   22222  - البرنو�شي 

املغرب. 

و عين:

و  بوشعيب  بسأان   السيد)ة) 

عمارة   2 البسأان  اقامة  عنوانه)ا) 

 22222 18 سيدي البرنو�شي  رقم   8

)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 

 23 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يناير 2217 تحت رقم 622853.

789I

SOUSS-FISC SARL

SOCIETE BOUMAREG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

SOUSS-FISC SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،

86352، INEZGANE MAROC

SOCIETE BOUMAREG   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي بلوك 5 

رقم 2  حي تل�شي الحي الصناعي 

اكادير - 82222 اكادير املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.18129

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 25 غشت 2219 تم تعيين 

مسير جديد للشركة السيد)ة) بومرك 

علي كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   21 بأاريخ  الأجارية باكادير  

2222 تحت رقم 96526.

791I

PARFUMS GANDOUR MAROC SARL

 PARFUMS GANDOUR 

MAROC S..A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة 

 PARFUMS GANDOUR MAROC

SARL

 Km 18- route azemour - dar

 bouazza-* prefecture nouaceur

27223 ،، الدار البيضاء املغرب
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 PARFUMS GANDOUR MAROC 
S..A.R.L شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االجأماعي كيلومتر 18 

طريق ازمور   - دار بوعزة  - عمالة 
النواصر -  البيضاء كيلومتر 18 

طريق ازمور   - دار بوعزة  - عمالة 
النواصر -  البيضاء 27223 الدار 

البيضاء املغرب .
توسي  نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.56563

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 شتنبر   12 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الأالية  ابنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
صناعة العطور ومسأحضرات   -

الأجميل وصناعتها.
لصناعة  أولية  مواد  اسأيراد   -

العطور.
- اسأيراد املواد الخام املخصصة 

لصناعة مسأحضرات الأجميل.
لصناعة  أولية  مواد  اسأيراد   -

املنظفات.
الشأالت  منأجات  اسأيراد   -

الجاهزة.
اسأيراد املنأجات النهائية.و غير   -

املنتهية
- تصدير منأجات البذر الجاهزة ؛

- تصدير املنأجات النهائية..
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 8652 7.
792I

ائأمانية ماجسترا 

 CENTRE D'INFORMATIQUE
 ET DE DOCUMENTATION

 ECONOMIQUE DE
MEKNES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

ائأمانية ماجسترا 
تجزئة السيكون القطعة 7/17 زاوية 

زنقة طنجة و زنقة ابن الخطيب 
ابطلس فاس ، 32122، فاس 

املغرب

 CENTRE D›INFORMATIQUE

 ET DE DOCUMENTATION

 ECONOMIQUE DE MEKNES

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي غرفة 

الأجارة و الصناعة و الخدمات 

مكناس ساحة عبد العزيز بن ادريس 

مكناس - 52222 مكناس املغرب .

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.39621

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تقرر   2222 يوليوز   27 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 CENTRE D’INFORMATIQUE

 ET DE DOCUMENTATION

  ECONOMIQUE DE MEKNES

مبلغ رأسمالها 12.222 درهم وعنوان 

و  الأجارة  غرفة  اإلجأماعي  مقرها 

الصناعة و الخدمات مكناس ساحة 

 - مكناس  ادريس  بن  العزيز  عبد 

 : نتيجة    مكناس املغرب    52222

الحل املسبق للشركة .

غرفة  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

الخدمات  و  الصناعة  و  الأجارة 

مكناس ساحة عبد العزيز بن ادريس 

مكناس - 52222 مكناس املغرب . 

و عين:

السيد)ة) نوفل   املرس  و عنوانه)ا) 

طريق سيدي علي بوسرغين  31222 

صفرو املغرب  كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقأضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية : 

غرفة الأجارة و الصناعة و الخدمات 

مكناس ساحة عبد العزيز بن ادريس 

مكناس

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

11 غشت  بأاريخ  الأجارية بمكناس  

2222 تحت رقم 528.

793I

ائأمانية ماجسترا 

 INSTITUT DE COMMERCE

 ET DE GESTION DE

MEKNES PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ائأمانية ماجسترا 

تجزئة السيكون القطعة 7/17 زاوية 

زنقة طنجة و زنقة ابن الخطيب 

ابطلس فاس ، 32122، فاس 

املغرب

 INSTITUT DE COMMERCE

 ET DE GESTION DE MEKNES

PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي غرفة 

الأجارة و الصناعة و الخدمات 

مكناس ساحة عبد العزيز بن ادريس 

مكناس - 52222 مكناس  املغرب .

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.39645

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تقرر   2222 يوليوز   27 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 INSTITUT DE COMMERCE ET

  DE GESTION DE MEKNES PRIVE

مبلغ رأسمالها 12.222 درهم وعنوان 

و  الأجارة  غرفة  اإلجأماعي  مقرها 

الصناعة و الخدمات مكناس ساحة 

 - مكناس  ادريس  بن  العزيز  عبد 

 : نتيجة    املغرب   مكناس    52222

الحل املسبق للشركة .

غرفة  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

الخدمات  و  الصناعة  و  الأجارة 

مكناس ساحة عبد العزيز بن ادريس 

مكناس - 52222 مكناس املغرب . 

و عين:

السيد)ة) نوفل  املرس و عنوانه)ا) 

طريق سيدي علي بوسرغين  31222 

صفرو املغرب  كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 
: غرفة الأجارة و  املأعلقة بالأصفية 
الصناعة و الخدمات مكناس ساحة 

عبد العزيز بن ادريس مكناس
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
25 غشت  بأاريخ  الأجارية بمكناس  

2222 تحت رقم 499.

794I

ARGALOG

ARGALOG SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ARGALOG
89، زنقة الهاللي العربي حي السالم، 

15222، الخميسات املغرب
ARGALOG SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 89، زنقة 
الهياللي العربي حي السالم 15222 

الخميسات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

29123
 23 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ARGALOG SARL
إنأاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطاقة من املخلفات الفالحية.
عنوان املقر االجأماعي : 89، زنقة 
 15222 السالم  حي  العربي  الهياللي 

الخميسات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
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السيد أكرم السماللي :  52 حصة 
بقيمة 1.222 درهم للحصة .

السيد الحسين وهيب :  52 حصة 
بقيمة 1.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السماللي  أكرم  السيد 
 15222  4 الياسمين   ،2 رقم 

الخميسات املغرب.
السيد الحسين وهيب عنوانه)ا) 
 92222  49 رقم  البساتين،  تجزئة 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين وهيب عنوانه)ا) 
 92222  49 رقم  البساتين،  تجزئة 

طنجة املغرب
عنوانه)ا)  السماللي  أكرم  السيد 
 15222  4 الياسمين   ،2 رقم 

الخميسات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بأاريخ  بالخميسات   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 619.

795I

ائأمانية ماجسترا 

 PARC DES EXPOSITIONS
DE MEKNÈS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

ائأمانية ماجسترا 
تجزئة السيكون القطعة 7/17 زاوية 

زنقة طنجة و زنقة ابن الخطيب 
ابطلس فاس ، 32122، فاس 

املغرب
 PARC DES EXPOSITIONS DE
MEKNÈS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي غرفة 
الأجارة و الصناعة و الخدمات 

مكناس ساحة عبد العزيز بن ادريس 
مكناس - 52222 مكناس املغرب .

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.39613

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تقرر   2222 أكأو1ر   25 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 PARC DES EXPOSITIONS DE

 12.222 رأسمالها  مبلغ    MEKNÈS

اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

غرفة الأجارة و الصناعة و الخدمات 

مكناس ساحة عبد العزيز بن ادريس 

املغرب   مكناس   52222  - مكناس 

نتيجة   : الحل املسبق للشركة .

غرفة  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

الخدمات  و  الصناعة  و  الأجارة 

مكناس ساحة عبد العزيز بن ادريس 

مكناس - 52222 مكناس املغرب . 

و عين:

السيد)ة) نوفل  املرس  و عنوانه)ا) 

طريق سيدي علي بوسرغين  31222 

صفرو  املغرب  كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 

: غرفة الأجارة و  املأعلقة بالأصفية 

الصناعة و الخدمات مكناس ساحة 

عبد العزيز بن ادريس مكناس

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

25 غشت  بأاريخ  الأجارية بمكناس  

2222 تحت رقم 498.

796I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

MOUNI PRO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم  23، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25222، خريبكة 

املغرب

MOUNI PRO SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 

1356، الطابق الراب ، حي اإلنبعاث 

22 - 25222 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   17

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MOUNI PRO SARL AU

بي  مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء

نقل البضائ  لحساب الغير.

رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

حي اإلنبعاث  الطابق الراب ،   ،1356

22 - 25222 خريبكة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : الحبيب  موني  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحبيب  موني  السيد 

زنقة اليرموك حي ابمل 25222   ،63

خريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الحبيب  موني  السيد 

زنقة اليرموك حي ابمل 25222   ،63

خريبكة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بخريبكة  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 751.

797I

JML BUSINESS CONSEIL

GLOBAL WAVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JML BUSINESS CONSEIL

 BD ZERKTOUNI ET MED

 BEQQAL RESIDENCE

 KOUTOUBIA BLOC B 2EME

 ETAGE N°29 GUELIZ،  2222،

MARRAKECH MAROC

GLOBAL WAVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة 

رقم 2 طابق االو  رقم  2 جنان 

الرحامنة طريق االنارة - 2222  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

126881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 أكأو1ر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GLOBAL WAVE

اعما    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهر1اء و الكهروميكانيكية

االسأيراد و الأصدير

اعما  مخألفة و البناء.

عنوان املقر االجأماعي : شقة رقم 

2 طابق االو  رقم  2 جنان الرحامنة 

مراكش    2222  - االنارة  طريق 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 622   : اماش  سميرة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
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:  222 حصة  السيد تيم بنمهنام 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة تيا بنمهنام :  222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اماش  سميرة  السيدة 

  2222  22 رقم  الرحامنة  جنان 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  بنمهنام  تيم  السيد 

  2222  22 رقم  الرحامنة  جنان 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  بنمهنام  تيا  السيدة 

  2222  22 رقم  الرحامنة  جنان 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اماش  سميرة  السيدة 

  2222  22 رقم  الرحامنة  جنان 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ 22 أكأو1ر  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 115972.

798I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

FERROSUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

62 شارع سيدي عبد الرحمان ، 

22222، الدار البيضاء املغرب

FERROSUD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

نرجس إقامة طارق عزيز شقة رقم 5 

- 22222 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1612 1

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 29 شتنبر 2222 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

FERROSUD  مبلغ  الشريك الوحيد 

وعنوان  درهم   12.222 رأسمالها 

مقرها اإلجأماعي زنقة نرجس إقامة 

 22222  -  5 رقم  شقة  عزيز  طارق 

 : نتيجة    املغرب  البيضاء  الدار 

املسبق  الحل  الوحيد  الشريك  قرر 

النشاط  لأوقف  نظرا  للشركة 

االجأماعي للشركة، ووجود صعو1ات 

أمام اسأمرار االسأغال . .

زنقة  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

نرجس إقامة طارق عزيز شقة رقم 5 

- 22222 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة) عبد الجبار  أسو�شي و 
طارق  إقامة  نرجس  زنقة  عنوانه)ا) 

الدار   22222  5 رقم  شقة  عزيز 

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 

 22 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748339.

799I

UNIVERS COMPTA SARL AU

Z3I TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

UNIVERS COMPTA SARL AU

شقة 7،عمارة 16، زنقة أ، شارع 

الجيش امللكي م.ج ، 52222، 

مكناس املغرب

Z3I TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 

23،تجزئة الضحى  2،ويسالن - 

52282 مكناس املغرب .

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.46811

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في 32 شتنبر 2222 تقرر حل 

ذات مسؤولية  شركة   Z3I TRANS

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   12.222 رأسمالها 

23،تجزئة  رقم  اإلجأماعي  مقرها 

 52282  - الضحى  2،ويسالن 

مكناس املغرب  نتيجة الملنافسة.

و عين:

العبادي   إيمان    السيد)ة) 

تجزئة   ،2 2 عنوانه)ا)  و 

مكناس    5282 الوحدة،ويسالن 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

رقم  وفي   2222 شتنبر   32 بأاريخ 

 - الضحى  2،ويسالن  23،تجزئة 

52282 مكناس املغرب .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بمكناس  بأاريخ 25 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 572.

822I

ائأمانية ماجسترا 

 CENTRE CONSULAIRE

 DE GESTION DE

 COMPTABILITÉ DE

 MEKNÈS CECOGEC

MEKNES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ائأمانية ماجسترا 

تجزئة السيكون القطعة 7/17 زاوية 

زنقة طنجة و زنقة ابن الخطيب 

ابطلس فاس ، 32122، فاس 

املغرب

 CENTRE CONSULAIRE DE

 GESTION DE COMPTABILITÉ

 DE MEKNÈS CECOGEC

 MEKNES

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي غرفة 

الأجارة و الصناعة و الخدمات 

مكناس ساحة عبد العزيز بن ادريس 

مكناس - 52222 مكناس  املغرب .

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.222 5

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تقرر   2222 أكأو1ر   25 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 CENTRE CONSULAIRE DE

 GESTION DE COMPTABILITÉ

 DE MEKNÈS CECOGEC

MEKNES  مبلغ رأسمالها 122.222 

اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

غرفة الأجارة و الصناعة و الخدمات 

مكناس ساحة عبد العزيز بن ادريس 

املغرب   مكناس    52222  - مكناس 

نتيجة   : الحل املسبق للشركة .

غرفة  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

الخدمات  و  الصناعة  و  الأجارة 

مكناس ساحة عبد العزيز بن ادريس 

مكناس - 52222 مكناس املغرب . 

و عين:

السيد)ة) نوفل  املرس  و عنوانه)ا) 

طريق سيدي علي بوسرغين  31222 

صفرو  املغرب  كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقأضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية : 

غرفة الأجارة و الصناعة و الخدمات 

مكناس ساحة عبد العزيز بن ادريس 

مكناس

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

25 غشت  بأاريخ  الأجارية بمكناس  

2222 تحت رقم 497.

823I
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مكأب محاسبة

TRAITEUR HAMIDOU SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكأب محاسبة
عمارة 41 شقة 2 زنقة عال  بن عبد 
هللا ص.ب 222 الرشيدية ،  5222، 

الرشيدية املغرب
  TRAITEUR HAMIDOU SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي موالي 
احمد الذهبي موالي علي الشريف 
الريصاني - 52 52 الريصاني املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
14185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   11
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. TRAITEUR HAMIDOU SARL
ممون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت.
عنوان املقر االجأماعي : حي موالي 
الشريف  علي  موالي  الذهبي  احمد 
الريصاني - 52 52 الريصاني املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد حميدو عبد الرزاق  :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : السيد حميدو عبد هللا  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الرزاق   عبد  حميدو  السيد 
الذهبي  احمد  موالي  حي  عنوانه)ا) 
زنقة 43 الريصاني 52 52 الريصاني 

املغرب.

السيد حميدو عبد هللا  عنوانه)ا) 
 27 رقم   29 حي موالي حفيض زنقة 

الريصاني 52 52 الريصاني املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرزاق   عبد  حميدو  السيد 

الذهبي  احمد  موالي  حي  عنوانه)ا) 
زنقة 43 الريصاني 52 52 الريصاني 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 916.

82 I

ABDELLAH EL BOUJERFAOUI

GREEN WAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

maseg car

 al mousatakar   la vilette N

 6 1etage hay mohammadi

 casablanca ، 22322، casablanca

maroc

GREEN WAY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 BASMA وعنوان مقرها اإلجأماعي

 1 IMM 3 N° 3 AIN SEBAA

CASABLANCA - 22322 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 2  21

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2218 أبريل   23

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GREEN WAY

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائ .

 BASMA : عنوان املقر االجأماعي
 1 IMM 3 N° 3 AIN SEBAA
الدار   CASABLANCA - 22322

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسما   مبلغ 

12.222.222 درهم، مقسم كالأالي:
 52   : الواحد  عبد  براد  السيد 
حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة .
السيد الكرش زكرياء :  52 حصة 

بقيمة 52.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد براد عبد الواحد عنوانه)ا) 
العالية   6 الرقم   4 زنقة  السعادة 

22562 املحمدية املغرب.
عنوانه)ا)  زكرياء  الكرش  السيد 
الحي   22 الرقم   11 زنقة   22 بلوك 

املحمدي 22322 البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد براد عبد الواحد عنوانه)ا) 
العالية   6 الرقم   4 زنقة  السعادة 

22562 املحمدية املغرب
عنوانه)ا)  زكرياء  الكرش  السيد 
الحي   22 الرقم   11 زنقة   22 بلوك 

املحمدي 22322 البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

ماي 2218 تحت رقم 666948.

826I

Swan consulting group

LEO PAUL
إعالن مأعدد القرارات

Swan consulting group
 mhamid   Marrakech 323 323
 mhamid   Marrakech،  2162،

Marrakech Maroc
LEO PAUL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجأماعي: 539 الحي 

الصناعي سدي غانم مراكش   - 
2222  مراكش   املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: -.

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 16 يونيو 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

الذي  حصص:  تفويت  رقم  قرار 

السيد  تفويت  مايلي:  على  ينص 

اجأماعية  حصة   52 ميلود  سبيلي 

حصة لفائدة السيد   122 من أصل 

 16/26/2222 بأاريخ  الزراع   معاد 

موهو  ايت  محمد  السيد  تفويت 

 122 حصة اجأماعية من أصل   52

الزراع  السيدمعاد  لفائدة  حصة 

بأاريخ16/26/2222

قرار رقم  تحويل  املقر االجأماعي 

مايلي:   على  ينص  الذي  للشركة: 

االسأثنائي  العام  الجم   بمقأ�شى 

تحويل   تم    2222/26/16 املؤرخ في 

من   للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

 539 إلى    4 املحامد   3 الطابق   323

الحي الصناعي سدي غانم مراكش 

جديد  مسير  تعيين  رقم  قرار 

مايلي:  على  ينص  الذي  للشركة: 

االسأثنائي  العام  الجم   بمقأ�شى 

املؤرخ في222/26/16 تم تعيين مسير 

كمسير  الزراع  للشركةمعاد  جديد 

املسير  اسأقالة  لقبو   تبعا  وحيد 

حمزة الناجي

قرار رقم تحويل الشكل القانوني 

مايلي:  على  ينص  الذي  للشركة: 

االسأثنائي  العام  الجم   بمقأ�شى 

تحويل  تم  في2222/26/16  املؤرخ 

الشكل القانوني للشركة من »الشكل 

القانوني الحالي شركة دات املسؤولية 

الى شركة دات املسؤولية  املحدودة  

املحدودة دات الشريك الوحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي:  

االسأثنائي  العام  الجم   بمقأ�شى 

تحويل   تم    2222/26/16 املؤرخ في 

من   للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

 539 إلى    4 املحامد   3 الطابق   323

الحي الصناعي سدي غانم مراكش.
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على  ينص  الذي   :14 رقم  بند   

العام  الجم   بمقأ�شى  مايلي: 

في222/26/16  املؤرخ  االسأثنائي 

للشركةمعاد  مسير جديد  تعيين  تم 

لقبو   تبعا  وحيد  كمسير  الزراع 

اسأقالة املسير حمزة الناجي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  2 غشت  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 96539.

827I

ABDELLAH EL BOUJERFAOUI

GREEN WAY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

maseg car

 al mousatakar   la vilette N

 6 1etage hay mohammadi

 casablanca ، 22322، casablanca

maroc

GREEN WAY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 BASMA وعنوان مقرها اإلجأماعي

 2 IMM 3 N° 3 AIN SEBAA  -

.22322 CASABLANCA MAROC

تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

. 2  21

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 يوليوز   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الواحد  عبد  )ة)   السيد  تفويت 

حصة اجأماعية من أصل   52 براد 

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   52.222

زينب الكرش بأاريخ 22 غشت 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 27 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

غشت 2222 تحت رقم 7251183 .

828I

MOGADOR GESTION

L&D CO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MOGADOR GESTION

 1ER ETAGE  6 AV MLY IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE  6

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

  222، ESSAOUIRA MAROC

L&D CO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 14 

شارع الجزائر الصويرة - 222   

الصويرة املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

. 823

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تقرر حل   2222 ماي   25 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 122.222 مبلغ رأسمالها    L&D CO

درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 

   222 - 14 شارع الجزائر الصويرة 

عدم   : نتيجة    املغرب  الصويرة 

تحقيق ار1اح بسبب جائحة كورونا .

 14 و حدد مقر الأصفية ب رقم 

   222  - الصويرة  الجزائر  شارع 

الصويرة املغرب. 

و عين:

السيد)ة) ليلى  الزاهر و عنوانه)ا) 

زنقة عبد هللا بن ياسين 222     12

)ة)  كمصفي  املغرب  الصويرة 

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 32 شتنبر 

2222 تحت رقم 222/2222.

829I

Arithmetic Compta 

جيوبريم  أفريك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Arithmetic Compta

117 شارع موالي عبد العزيز )اقامة 

الريان) املكأب رقم 4 ، 222 1، 

القنيطرة املغرب

جيو1ريم  أفريك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي ملأقى 

شارع مصطفى الرافعي وشارع 

طنجةاقامة بالزور 14 مكأب رقم 27  

- 222 1 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

56363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   18

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

جيو1ريم  أفريك.

تحليل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بي ,  املعلوميات/  وتصميم  البرمجة 

أو  املعلوميات  أجهزة  تركيب  شراءو 

العامة  أشغا   املعدات/  من  غيرها 

بي , شراء واسأيراد وتصدير جمي    /

من  العقود  واملعدات/  اللوازم 

السيارات  و  العما   تأجير  الباطن, 

في  الأقديم  أخرى/  خدمات   وأي 

الصفقات العامة والخاصة..

ملأقى   : االجأماعي  املقر  عنوان 

وشارع  الرافعي  مصطفى  شارع 

طنجةاقامة بالزور 14 مكأب رقم 27  

- 222 1 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد الخقاني عبدالجليل :  252 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

:  252 حصة  السيد أمين لشكر 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عبدالجليل  الخقاني  السيد 

حي   9 شقة  اقامة  26   عنوانه)ا) 

 12222 املنصور   يعقوب  الفأح 

الر1اط املغرب.

عنوانه)ا)  لشكر  أمين  السيد 

تجزئة الحدادة رقم 2177 شقة  11 

222 1 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عبدالجليل  الخقاني  السيد 

حي   9 شقة  اقامة  26   عنوانه)ا) 

 12222 املنصور  يعقوب  الفأح 

الر1اط املغرب

عنوانه)ا)  لشكر  أمين  السيد 

تجزئة الحدادة رقم 2177 شقة  11 

222 1 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بأاريخ  االبأدائية بالقنيطرة  
رقم -.

811I

somadik

STE BOUDAKOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

somadik

 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 72222، laayoune

maroc

STE BOUDAKOUR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

 A 768 مشروع مدينة الوفاق رقم

العيون - 7222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

33111
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   15

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BOUDAKOUR

غسل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات و مقهى  و مطعم.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 A  768 رقم  الوفاق  مدينة  مشروع 

العيون - 7222 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد مبارك بودوام :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

:  522 حصة  السيد محمد اكور 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 السيد مبارك بودوام : 522 بقيمة 

122 درهم.

بقيمة   522  : السيد محمد اكور 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بودوام  مبارك  السيد 
حي الصناعي قيادة فم الواد العيون 

7222 العيون املغرب.

عنوانه)ا)  اكور  محمد  السيد 

شارع النيجر رقم 22 حي الوحدة 22 

العيون 7222 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اكور  محمد  السيد 

شارع النيجر رقم 22 حي الوحدة 22 

العيون 7222 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالعيون  بأاريخ 21 شتنبر 

2222 تحت رقم 2215.

812I

MOGADOR GESTION

AGMA CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رف  رأسما  الشركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE  6 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE  6

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
  222، ESSAOUIRA MAROC

AGMA CONSTRUCTION شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز 

مسكالة الصويرة  - 222   الصويرة 
املغرب.

رف  رأسما  الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.2 85
بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تم   2222 يوليوز   28 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  
»922.222 درهم» أي من »122.222 
عن  درهم»   1.222.222« إلى  درهم» 
ديون  م   مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالصويرة  بأاريخ 32 شتنبر 

2222 تحت رقم 221/2222.

813I

select conseil

PRETTY SHOES
إعالن مأعدد القرارات

select conseil
شارع عبد املومن عمارة21  الطابق 
الراب  رقم16 ، 22362، البيضاء 

املغرب
PRETTY SHOES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: عين 

السب  منطقة صناعية مجموعة 
SNCI  رقم 22 الدارالبيضاء - 
22222 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.25 559

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 
املؤرخ في 14 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 

مايلي: تفويت حصص 
على  ينص  الذي   :  22 رقم  قرار 

مايلي: رف  راسما  شركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 
على  ينص  الذي   :26 رقم  بند 
 982 باع  السيد مراد ماحلو   مايلي: 
  UNA HOLDING 47 حصة لشركة
على  ينص  الذي   :27 رقم  بند 
من  شركة  راسما   رف   مايلي: 
 7.222.222 بقيمة   8.222.222

ليصل الى 15.222.222  
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 747865.

814I

CAUDEC CONSEIL

7إينوف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAUDEC CONSEIL
 Angle Bd El Hachimi El Filali
(Ex,Taddart( et Rue n°2 Imm.

 Evasion Office,Etg 2 n°22 Oasis،
22122، CASABLANCA MAROC

7إينوف شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 75 شارع 
11 يناير الطابق 1 الرقم 169  - 

22122 البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

474467
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   19
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

7إينوف.

: املساهمة  غرض الشركة بإيجاز 

إنجاز جمي  عمليات  و  الشركات  في 

البي ، الشراء، اإلسأيراد والأصدير.

75 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

 -   169 الرقم   1 الطابق  يناير   11

22122 البيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 52   : املعأصم  أمينة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 52   : البيضاوي  عاد   السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة أمينة املعأصم عنوانه)ا) 

 6 ط  أ  درج  عبداملومن  شارع   187

 223 2 املستشفيات  حي   13 شقة 

البيضاء  املغرب.

السيد عاد  البيضاوي عنوانه)ا) 

 6 ط  أ  درج  عبداملومن  شارع   187

 223 2 املستشفيات  حي   13 شقة 

البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة أمينة املعأصم عنوانه)ا) 

 6 ط  أ  درج  عبداملومن  شارع   187

 223 2 املستشفيات  حي   13 شقة 

البيضاء  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 8255 7.

816I
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حسن      بلفقير  محا سب  معأمد من  طرف الد ولة

BRIDGE BCI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

حسن      بلفقير  محا سب  معأمد 

من  طرف الد ولة

زنقة  44 رقم  72 ، 222 1، 

القأيطرة املغرب

BRIDGE BCI  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 79 بلوك   

F الحوزية  - 222 1 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

55597

عقد حر مؤرخ في  2  بمقأ�شى  

القانون  إعداد  تم   2222 غشت 

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. BRIDGE BCI

  (1    : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشهار  2) اال شغا  العامة .

79 بلوك    عنوان املقر االجأماعي : 

القنيطرة   1 222  - الحوزية    F

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسما   مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالأالي:

السيد هدراش ما حمود :  1.222 

حصة بقيمة 122,22 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هدراش ما حمود عنوانه)ا) 

 1 222 الحوزية    F بلوك     79

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هدراش ما حمود عنوانه)ا) 

 1 222 الحوزية    F بلوك     79

القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 2282.

817I

زو1ير بوتغماس

ISLA ELECTRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

زو1ير بوتغماس

اكنو  املركز تازة ، 35252، تازة 

املغرب

ISLA ELECTRO  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : حي  

النهضة  مخموعة ب  رقم  36  تازة  - 

35222 تازة املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.4489

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تقرر   2222 يوليوز   23 في  املؤرخ 

ذات  شركة    ISLA ELECTRO حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسمالها 22.222 درهم 

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي  النهضة  
مخموعة ب  رقم  36  تازة  - 35222 

تازة املغرب نتيجة لعدم املردودية .

و عين:

و  بيونس  احمد   السيد)ة) 

ب  مجموعة  النهضة  حي  عنوانه)ا) 
املغرب  تازة   35222 تازة    36 رقم 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

حي  وفي   2222 يوليوز   23 بأاريخ 

 - تازة    36 النهضة مجموعة ب رقم 

35222 تازة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بأازة   االبأدائية 

2222 تحت رقم 441.

822I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

AUTO EXPRESS DOKALA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR

 83-LOT EL MADINA 1 N 81

 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،

26222، BERRECHID MAROC

   AUTO EXPRESS DOKALA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 61 محج 

اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني 

مكأب رقم 39 الطابق االو  مركز 

رياض الدار البيضاء - 26222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

465433

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   26

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 AUTO : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.  EXPRESS DOKALA

: فحص و  غرض الشركة بإيجاز 

اصالح السيارات .

61 محج   : عنوان املقر االجأماعي 

اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني 

مركز  االو   الطابق   39 رقم  مكأب 

الدار   26222 - رياض الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

  : الحساني   العظيم  السيد عبد 

522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

 522   : صواب   سعيد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الحساني   العظيم  عبد  السيد 

عنوانه)ا) 32 الزنقة 2 تجزئة الحاجة 

الجديدة   26222 الجديدة  يزة 

املغرب.

عنوانه)ا)  السيد سعيد صواب  

 26222 الجديدة  الزهور  تجزئة   12

الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحساني   العظيم  عبد  السيد 

عنوانه)ا) 32 الزنقة 2 تجزئة الحاجة 

يزة الجديدة 26222 الجديدة املغرب

عنوانه)ا)  السيد سعيد صواب  

 26222 الجديدة  الزهور  تجزئة   12

الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يوليوز 2222 تحت رقم 13692.

821I

rif etudes

STE MAYINFASI-
DROGUERIE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

rif etudes

املركب املنهي. حي باريو حدوا رقم 

املحل 13 الحسيمة ، 32222، 

الحسيمة املغرب

 STE MAYINFASI-DROGUERIE

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي  12 

شارع فلسطين امزورن - 32222 

الحسيمة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3143

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 MAYINFASI-DROGUERIE SARL

.AU

بي    : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاقير بالأقسيط. البناء او االعما  

املعدات  و  لالالت  بائ   املخألفة. 

الصناعية للمقاولين.

عنوان املقر االجأماعي :  12 شارع 

فلسطين امزورن - 32222 الحسيمة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 522   : بنعلوش  يونس  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

بنعلوش عنوانه)ا)  السيد يونس 
الحسيمة  امزورن  الثنوي22  الحي 

32222 الحسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بنعلوش عنوانه)ا)  السيد يونس 
الحسيمة  امزورن  الثنوي22  الحي 

32222 الحسيمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  بالحسيمة   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 2 6.

822I

karama conseil

 STE MONDIALITO SHOP

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

karama conseil

رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 

رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

32222، فاس املغرب

 STE MONDIALITO SHOP SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 33 الشقة 

1 زنقة اسامة بن زايد شارع الجيش 

امللكي فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6 277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 غشت   31

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MONDIALITO SHOP SARL AU

بائ    : بإيجاز  الشركة  غرض 

اكسسورات للمقهئ

االسأيراد و الأصدير.

عنوان املقر االجأماعي : 33 الشقة 

1 زنقة اسامة بن زايد شارع الجيش 

امللكي فاس - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

اسماعيل  الحمو�شي  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

اسماعيل  الحمو�شي  السيد 

عنوانه)ا) فاس 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اسماعيل  الحمو�شي  السيد 

عنوانه)ا) فاس 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   22 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 58/2222 2.

823I

ائأمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ATLANTIC BUNKERS

SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائأمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 21- 772 

صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

 ATLANTIC BUNKERS SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

العركوب رقم 21- 772 - 73222 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ATLANTIC BUNKERS SERVICES

غرض الشركة بإيجاز : -تخزين و 

توزي  الوقود.

-تموين بواخر الصيد البحري.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 73222  - رقم  21-772  العركوب 

الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

  : اكوري  فاضل  حوسين  السيد 

522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

:  522 حصة  السيد عمر اكوري 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

اكوري  فاضل  حوسين  السيد 
الرفاعي  احمد  زنقة   23 عنوانه)ا) 

السوي�شي  بركة  بن  املهدي  شارع 

12212 الر1اط املغرب.

 23 السيد عمر اكوري عنوانه)ا) 
املهدي  شارع  الرفاعي  احمد  زنقة 

الر1اط   12212 السوي�شي  بركة  بن 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اكوري  فاضل  حوسين  السيد 
الرفاعي  احمد  زنقة   23 عنوانه)ا) 

السوي�شي  بركة  بن  املهدي  شارع 

12212 الر1اط املغرب

 23 السيد عمر اكوري عنوانه)ا) 
املهدي  شارع  الرفاعي  احمد  زنقة 

الر1اط   12212 السوي�شي  بركة  بن 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

شتنبر 2222 تحت رقم 778.

82 I
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select conseil

FLAVOURING MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

select conseil

شارع عبد املومن عمارة21  الطابق 

الراب  رقم16 ، 22362، البيضاء 

املغرب

 FLAVOURING MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 265 

شارع زرقطوني اقامة شم�شي رقم 

92 الدارالبيضاء  - 22222 الدار 

البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

473965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FLAVOURING MOROCCO

استراد و   : غرض الشركة بإيجاز 

تصدير املنأجات الزراعية .

 265  : االجأماعي  املقر  عنوان 

رقم  شم�شي  اقامة  زرقطوني  شارع 

الدار   22222  - الدارالبيضاء    92

البيضاء املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

بقيمة   522 : السيد تهامي اناس  

122 درهم.

السيد  املهدي فوزي زيزي  : 522 

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اناس تهامي  عنوانه)ا) 28 
 19 شقة   6 زنقة طلوع الفجر طابق 
بوركون  2222 الدارالبيضاء املغرب .
زيزي   فوزي  املهدي  السيد  
اقامة الفنون  زنقة كيز22  عنوانه)ا) 
 2222  11 شقة   22 ط  ا  مدخل 

الدارالبيضاء  املغرب .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  تهامي   اناس  السيد 
شقة   6 زنقة طلوع الفجر طابق   28
الدارالبيضاء   22222 بوركون    19

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 7752 7.

825I

ETABBAA LAHCEN

EL HARCHI LILISKANE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N° 1 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID RUE 8 N° 1
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD BERRECHID، 26122،
BERRECHID MAROC

 EL HARCHI LILISKANE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 26 شارع 
مرس السلطان شقة 3 الطابق 

االو  الدار البيضاء - 22222 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
467347

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   22
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 EL  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.HARCHI LILISKANE SARL

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

عنوان املقر االجأماعي : 26 شارع 

مرس السلطان شقة 3 الطابق االو  

الدار البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 722   : محمد  الحر�شي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 322   : سمية  الحر�شي  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحر�شي محمد عنوانه)ا) 

برشيد  الهدى  حي  الفالح  ودادية   8

26122 برشيد املغرب.

السيدة الحر�شي سمية عنوانه)ا) 

برشيد  الهدى  حي  الفالح  ودادية   8

26122 برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحر�شي محمد عنوانه)ا) 

برشيد  الهدى  حي  الفالح  ودادية   8

26122 برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يوليوز 2222 تحت رقم 32 15.

826I

select conseil

INTER GOLD & WATCH
إعالن مأعدد القرارات

select conseil
شارع عبد املومن عمارة21  الطابق 
الراب  رقم16 ، 22362، البيضاء 

املغرب
INTER GOLD & WATCH   »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: 94 زنقة 
سميرن طابق 1  حي بوجدور الدار 
البيضاء  - 22222 الدارالبيضاء  

املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.151735

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 
املؤرخ في 17 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 

مايلي: تفويت حصص 
على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
مايلي: تحويل شكل القانوني للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 
على  ينص  الذي   :26 رقم  بند 
السيد محمد ماجد الحري�شي  مايلي: 
ياسمين  للسيدة  حصة    22 باع 
ماجد  محمد  -السيد  الحري�شي 
للسيدة  حصة    22 باع  الحري�شي  
ماجد  محمد  -السيد  زغلو   مينة 
للسيدة  حصة    22 باع  الحري�شي  
شادية الحري�شي-السيد محمد ماجد 
حصة للسيدة    22 باع   الحري�شي  

الحري�شي مالك
على  ينص  الذي   :21 رقم  بند 
تحويل شكل القانوني لشركة  مايلي: 
محدودة  مسؤولية  دات  شركة  من 
دات  شركة  الى  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدودة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 747866.

827I
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fiscinfo

 VALSUGANA IMPORT

EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiscinfo

 13bd ibn tachfine ، 22522،

CASABLANCA MAROC

 VALSUGANA IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 1تجزئة 
زينة حداد الطابق الثاني مجموعة1 

تيط مليل الدار البيضاء - 2 296 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 73 23

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.VALSUGANA IMPORT EXPORT

بي    : بإيجاز  الشركة  غرض 

معدات البناء ـ اإلسأيراد و الأوزي .

1تجزئة   : عنوان املقر االجأماعي 
زينة حداد الطابق الثاني مجموعة1 

 296 2  - البيضاء  الدار  مليل  تيط 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد بنيامينو لورنزون :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

لورنزون  بنيامينو  السيد 

تجزئة زينة حداد الطابق  عنوانه)ا) 

الثاني ش 13 تيط مليل الدار البيضاء 

2 296 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

لورنزون  بنيامينو  السيد 

تجزئة زينة حداد الطابق  عنوانه)ا) 

الثاني ش 13 تيط مليل الدار البيضاء 

2 296 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بأاريخ  البيضاء   بالدار  الأجارية 

تحت رقم -.

828I

أميليك

شركة عادل بويلدينغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أميليك

2 2 تجزئة الزهرة 1 حد السوالم 

2 2 تجزئة الزهرة 1 حد السوالم، 

22 26، برشيد املغرب

شركة عاد  بويلدينغ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

البركة رقم 14 الطابق 1 حد 

السوالم  برشيد - 22 26 حد 

السوالم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

13389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 يناير   26

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

عاد  بويلدينغ.

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري و البناء ثم اشغا  مخألفة.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

البركة رقم 14 الطابق 1 حد السوالم  

برشيد - 22 26 حد السوالم املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : السيد عاد  القاسمي   

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عاد  القاسمي   عنوانه)ا) 

 26 22 دوار اوالد مسعود السوالم 

حد السوالم املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عاد  القاسمي عنوانه)ا) 

 26 22 دوار اوالد مسعود السوالم 

حد السوالم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بأاريخ  االبأدائية ببرشيد  

2222 تحت رقم 92.

829I

MA GLOBAL CONSULTING

KENITRA FORME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسما  الشركة

MA GLOBAL CONSULTING

زاوية شارع عبد املومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الراب ، 

22222، الدار البيضاء املغرب

KENITRA FORME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 33 شارع 

ادريس االكبر  - 222 1 القنيطرة 

املغرب.

رف  رأسما  الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.52981

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تم   2222 غشت   11 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  

من  أي  درهم»   3.522.222«

»3.122.222 درهم» إلى »6.622.222 

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 

م  ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 79456.

832I

louardi compta

NEWSYSTEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

louardi compta

رقم 26 زنقة عباس املسعدي مكأب 

رقم 5 املدينة الجديدة فاس ، 

32222، فاس املغرب

NEWSYSTEC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي الخر1ة 

جماعة قرية ابا محمد اقليم تاونات 

- 252 3 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1721

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   18

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NEWSYSTEC

وكيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

كهر1اء تاجر تركيب و بي  مواد و لوازم 

كاميرا  الشمسية  الطاقة  الكهر1اء 

املراقبة التهوية.

عنوان املقر االجأماعي : حي الخر1ة 

جماعة قرية ابا محمد اقليم تاونات - 

252 3 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 334   : محمد  الهالوي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 333   : السيد املرابط اسماعيل 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

  : اللطيف  عبد  النميرش  السيد 

333 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  الهالوي  السيد 

حي افزار الحسيمة 32322 الحسيمة 

املغرب.

اسماعيل  املرابط  السيد 
عنوانه)ا) دوار اوالد يعكوب الغوازي 

القرية تاونات 222 3 تاونات املغرب.

اللطيف  عبد  النميرش  السيد 

بني  الأقدم  تعاونية  دوار  عنوانه)ا) 

سنوس القرية تاونات 222 3 تاونات 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  الهالوي  السيد 

حي افزار الحسيمة 32322 الحسيمة 

املغرب

اسماعيل  املرابط  السيد 
عنوانه)ا) دوار اوالد يعكوب الغوازي 

القرية تاونات 252 3 تاونات املغرب

اللطيف  عبد  النميرش  السيد 

بني  الأقدم  تعاونية  دوار  عنوانه)ا) 

سنوس القرية تاونات 252 3 تاونات 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بأاونات  بأاريخ 25 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 296.

831I

MAY CONSULTING

MRABAT THERMIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAY CONSULTING

7 زنقة املالزم فرناند الفيليت ، 

22322، الدارالبيضاء املغرب

MRABAT THERMIQUE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

البسأان 2 العمارة 1 املحل 1 سيدي 

البرنو�شي  - 222222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

468573

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   17

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MRABAT THERMIQUE

الأبريد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصناعي وتكييف الهواء.

اقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

البسأان 2 العمارة 1 املحل 1 سيدي 

الدار البيضاء   222222 - البرنو�شي  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد عبد العالي معزي :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 السيد عبد العالي معزي : 1.222 

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد العالي معزي عنوانه)ا) 

درب جميلة رقم 2  العالية  22222 

املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد العالي معزي عنوانه)ا) 

درب جميلة رقم 2  العالية  22222 

املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

غشت 2222 تحت رقم 2392 7.

832I

 BEPOLYCO  مكأب الدراسات املأعدد االستشارات

ش م م

 STE DAR AL WARD AL

BALDI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكأب الدراسات املأعدد 

االستشارات  BEPOLYCO ش م م
رقم 112 حي الحسني شارع موالي 
رشيد ورزازات ، 5222 ، ورزازات 

املغرب

 STE DAR AL WARD AL BALDI

SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

محمد الخامس قلعة مكونة تنغير - 

5222  قلعة مكونة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1835

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 فبراير   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) محمد اللطيفي 

322 حصة اجأماعية من أصل 522 

الحسن  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

اللطيفي بأاريخ 23 فبراير 2222.

تفويت السيد )ة) محمد اللطيفي 

أصل  من  اجأماعية  حصة   222

522 حصة لفائدة  السيد )ة) حمزة 

اللطيفي بأاريخ 23 فبراير 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتنبر   29 بأاريخ  بتنغير   االبأدائية 

2222 تحت رقم 558.

833I

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI

SARTRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI

 RUE BRAHIM ROUDANI 44

 N°17 VN FES ، 32222، FES

MAROC

SARTRA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 1268 

 FES حي الجديد زواغة العليا فاس

FES 32222 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6 293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SARTRA

اشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخألفة.
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رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

1268 حي الجديد زواغة العليا فاس 

FES 32222 FES املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيدة حمدان صباح 

حصة بقيمة 122.222 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة حمدان صباح عنوانه)ا) 
زنقة ب حي كريو زواغة فاس   6 رقم 

FES 32222 مغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حمدان صباح عنوانه)ا) 
زنقة ب حي كريو زواغة فاس   6 رقم 

FES 32222 مغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   14 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 75 2.

834I

LAMAF SARL

M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAMAF SARL

 BD MED DERFOUFI 153 2ème

 ETAGE BUREAU 22 ، 62222،

OUJDA MAROC

M شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

بدر رقم 84 وجدة - 62222 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

35631

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   21

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

.M : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

مقاو    : بإيجاز  الشركة  غرض 

امن للمنشات العامة او الخاصة.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

وجدة   62222  - وجدة   84 بدر رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 52   : اسماعبل  بودية  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

52 حصة    : السيدة بودية راوية 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بودية اسماعبل عنوانه)ا) 

تجزئة الواحة حي النجد 22 رقم 498 

62222 وجدة املغرب.

عنوانه)ا)  راوية  بودية  السيدة 

تجزئة الواحة حي النجد 22 رقم 498 

62222 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بودية اسماعبل عنوانه)ا) 

تجزئة الواحة حي النجد 22 رقم 498 

62222 وجدة املغرب

عنوانه)ا)  راوية  بودية  السيدة 

تجزئة الواحة حي النجد 22 رقم 498 

62222 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر  بأاريخ  2  بوجدة   الأجارية 

2222 تحت رقم 2291.

835I

CRI MEKNES

AMRANIFEB SAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 52222، MEKNES

MAROC

AMRANIFEB SAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 

1233 مرجان 2   - 52222 مكناس 

املغرب .

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.28951

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 28 غشت 2222 تقرر حل 

ذات  شركة   AMRANIFEB SAR

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   22.222

 -    2 مرجان   1233 اإلجأماعي رقم 

نتيجة  -   املغرب   مكناس   52222

اإلغالق النهائي و إنهاء جمي  أنشطة 

AMRANIFEB SARL شركة

بسبب جائحة كورونا..

و عين:

و  العمراني   أحمد    السيد)ة) 

عنوانه)ا) بأجزئة عدنان الشقة رقم 

شارع الجيش امللكي طريق فاس    12

52222 مكناس املغرب  كمصفي )ة) 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

رقم  وفي   2222 شتنبر   25 بأاريخ 

مكناس   52222  -    2 مرجان   1233

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بمكناس  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 564 .

836I

BASAI BROTHER

SUD NATUREL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

SUD NATUREL

إقامة بير  جاسم زنقة موحا 

اوحمو املدخل ب رقم 6 الطابق 4 ، 

22222، الدار البيضاء املغرب

SUD NATUREL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : إقامة 

بير  جاسم زنقة موحا اوحمو 

املدخل ب رقم 6 الطابق 4 - 22222 

الدار البيضاء  املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.355 27

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تقرر   2222 يوليوز   22 في  املؤرخ 

ذات  شركة   SUD NATUREL حل 

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

زنقة  جاسم  بير   إقامة  اإلجأماعي 

موحا اوحمو املدخل ب رقم 6 الطابق 

املغرب  البيضاء   الدار   22222  -  4

نتيجة لأصفية حبية.

و عين:

علوي  مهداوي  امين    السيد)ة) 

عمارة  براديس  اقامة  عنوانه)ا)  و 

املنصورية   13272 شقة   2 اتش  ج 

املنصورية كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

إقامة  وفي   2222 غشت   28 بأاريخ 

بير  جاسم زنقة موحا اوحمو املدخل 

الدار   22222  -  4 الطابق   6 ب رقم 

البيضاء  املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 746588.

837I
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TOP NORD TRANS

TOP NORD TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

TOP NORD TRANS

حومة دراوة زنقة 12 رقم 2 ، 

92222، طنجة املغرب

TOP NORD TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي حومة 

دراوة زنقة 12 رقم 2 - 92222 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.66281

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تقرر   2222 شتنبر   25 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 TOP NORD ذات الشريك الوحيد 

 122.222 رأسمالها  مبلغ    TRANS

اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

حومة دراوة زنقة 12 رقم 2 - 92222 

لأصفية   : نتيجة    املغرب  طنجة 

ودية قبل اآلوان.

حومة  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

دراوة زنقة 12 رقم 2 - 92222 طنجة 

املغرب. 

و عين:

السيد)ة) محمد  الأمسماني النية 

حي السانية حومة الواد  و 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 

أكأو1ر   21 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 9 3 23.

838I

OREA

 INTERFACE CONSEIL EN

INVESTISSEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

OREA

RES M ، 22222، CASA MAROC

 INTERFACE CONSEIL EN

INVESTISSEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز 

أعما  رياض ، عمارة S2 ، الجناح 

الجنوبي ، حي الرياض  الر1اط مركز 

أعما  رياض ، عمارة S2 ، الجناح 

الجنوبي ، حي الرياض  الر1اط 

12112 الر1اط املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.74559

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2229 أكأو1ر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 HMN شركة  )ة)  السيد  تفويت 

 122 حصة اجأماعية من أصل   99

شركة  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

HALA HOLDING بأاريخ 21 أكأو1ر 

.2229

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

نونبر   12 بأاريخ  بالر1اط   الأجارية 

2229 تحت رقم 292 .

839I

تفرانت كونساي ش.م.م

 BENJGHALEF TRANS SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تفرانت كونساي ش.م.م

تجزئة املغرب الجديد رقم 1263 

العرائش ، 92222، العرائش املغرب

 BENJGHALEF TRANS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

عبداملالك السعدي رقم 2 - 92222 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

5527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   18

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BENJGHALEF TRANS SARL AU

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للسل  لفائدة الغير.
زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

عبداملالك السعدي رقم 2 - 92222 

العرائش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : الحراق  السيد عصام 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحراق  عصام  السيد 
 92222  36 رقم  الجزائر  زنقة 

العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحواث  ر�شى  محمد  السيد 

عنوانه)ا) شارع خالد بن الوليد رقم 

73 92222 العرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  بالعرائش   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 727.

8 2I

SYNERG

SUM-AERO
إعالن مأعدد القرارات

SYNERG
 N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 22262، CASABLANCA

MAROCA
SUM-AERO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: الدار 
البيضاء عافية – 2 – 237 ، 

شارع املحطة عين السب  الدار 
البيضاء113-، محج مرس 

السلطان، الطابق 1، الشقة 1 
25222 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.382339
بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 12 فبراير 2222
تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
- قبو  اسأقالة السيد سيون جيرالد 
من  ابتأداء  ءمسير وحيد  من مهامه 
االبراء  له  يمنح  و   2222 فبراير   12
الأام النهائي و بدون تحفظ في أفعاله 
الشرءة  لدى  االدارية  و  التسييرية 

املدءورة . -
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعيين املسيرين الجديدين : 1 - السيد 
مسير   ، لوروي  موريس  جان  لواك 
الجنسية  فرن�شي   ، شريك  اقتراني 
ب   1972 يونيو   27 بأاريه  املزداد   ،
زنقة   ،  354 برقم  الساءن   ، دييب 
دي فرين 76522 فرانك فيل سانت 
السفر  لجواز  الحامل   ، فرنسا  بيير 
السيدة روز   -  11AX75326 2 عدد 
أرميل لويز كلير ، مسيرة اقترانية غير 
شريكة ، فرنسية الجنسية ، املزدادة 
1974 ب مون سانت  بأاريخ 12 ماي 
زنقة   ،  354 الساءنة برقم   ، اينيان 
دي فرين 76522 فرانك فيل سانت 
السفر  لجواز  الحاملة   ، فرنسا  بيير 
بان  تقرر  ءما   14DF75331 عدد 
الشرءة ملزمة بالأوقي  املنفرد بحد 
املسير االقترانيين و هما السيد لواك 
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روز  السيدة  و  لوروي  جان موريس 

أرميل لويز كلير وذلك في ء  االجراءات 

املأعلقة بالشرءة . -

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  ابسا�شي  القانون  تحيين   -

تعديالت  لجمي   باالعأبار  ابخذ  م  

القانون ابسا�شي التي عرفتها الشركة 

م   االجأماعية،  الحياة  خال  

الأوضيح عند الحاجة أن تبني قانون 

أسا�شي جديد ليست مصدرا إلنشاء 

شخص معنوي جديد

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

على  ينص  الذي   :43 رقم  بند 

من   43 الفصل  تعديل   - مايلي: 

القانون االسا�شي » تعيين املسيرين »

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  2  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 744913.

841I

STE ANGLE DE GESTION SARL

 COSMOPOLITAN

IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع أحمد الحريزي تجزئة 

الأمسماني رقم 6 - أ تطوان ، 

93222، تطوان املغرب

 COSMOPOLITAN IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

أحمد الحريزي تجزئة الأمسماني 

اقامة باريس رقم 6  - 93222 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

27671

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
.COSMOPOLITAN IMMOBILIER
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIER
شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الأمسماني  تجزئة  الحريزي  أحمد 
اقامة باريس رقم 6  - 93222 تطوان 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222   : السيد الحسن الشاعر 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسن الشاعر عنوانه)ا) 

املغرب 93222 املضيق املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسن الشاعر عنوانه)ا) 

املغرب 93222 املضيق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بأطوان  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 4645.

8 2I

BASAI BROTHER

ACCURACY VALUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

ACCURACY VALUE
ساحة نيكوالس باكي زاوية محمد 
سميحة و بيار برون  الطابق 4 رقم 

416 ، 22222، الدار البيضاء 
املغرب

ACCURACY VALUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة بير  

جاسم زنقة موحا اوحمو املدخل 

ب رقم 6 الطابق 4  - 22222 الدار 

البيضاء  املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.322123

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 22 يوليوز 2222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

»إقامة بير  جاسم زنقة موحا اوحمو 

املدخل ب رقم 6 الطابق 4  - 22222 

»ساحة  إلى  املغرب»  البيضاء   الدار 

محمد سميحة  زاوية  باكي  نيكوالس 

 -  416 رقم   4 الطابق  برون   بيار  و 

22222 الدار البيضاء   املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 6236 7.

843I

conseils gest plus

CK FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

conseils gest plus

شارع عبد الكريم الخطابي عمارة 

برج املنارة 2 الطابق الخامس رقم 

25A ،  22222، مراكش املغرب

CK FOOD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

ابر�شي زهور البرتقا  2 شارع جبل 

ساغو كامب الغو  - 2222  مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.63255

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 ماي   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

خامطونك  )ة)  السيد  تفويت 

حصة اجأماعية   3 2 نكوفيناساك 

من أصل 2 3 حصة لفائدة  السيد 

ماي   15 بأاريخ  بوعلي  صونيا  )ة) 

.2222

مسولي  شيماء  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجأماعية  حصة   332

332 حصة لفائدة  السيد )ة) صونيا 

بوعلي بأاريخ 15 ماي 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يونيو   23 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 3351.

844I

أسماء ميديا

1970‹س كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

أسماء ميديا

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

22 البرنو�شي البيضاء، 22222، 

البيضاء املغرب

1972‹س كار   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 5 زنقة واد 

تنسيفت  - 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

473387

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

1972’س كار  .

تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق .
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زنقة   5  : االجأماعي  املقر  عنوان 

واد تنسيفت  - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

  22   : العيادي   السيد شكيب 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 622   : الشاوي   السيدة شيماء 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد شكيب العيادي  عنوانه)ا) 
ق   م  ارسالن  شكيب  زنقة   37 رقم 

22222 الدار البيضاء  املغرب.

السيدة شيماء الشاوي  عنوانه)ا) 
  96 رقم   52 زنقة   22 الحسنية 

22222 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة شيماء الشاوي  عنوانه)ا) 
  96 رقم   52 زنقة   22 الحسنية 

22222 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 7271 7.

845I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة بارا تركيا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 21

 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62222، NADOR MAROC

شركة بارا تركيا شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الحسن الثاني العروي - 62222 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

2222

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   14

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

بارا تركيا.

بي    *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الشبه الطبية.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 62222  - العروي  الثاني  الحسن 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : رشيد  أهنوف  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رشيد  أهنوف  السيد 

 62222 العروي  اسلي  واد  شارع 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  رشيد  أهنوف  السيد 

 62222 العروي  اسلي  واد  شارع 

الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ 23 غشت 

2222 تحت رقم 2292.

846I

ANEXIS CONSEIL

ECO INVECTIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ANEXIS CONSEIL

12 زنقة صبري بوجمعة الطابق 

االو  الشقة 6 الدار البيضاء، 

Casablanca ،22112 املغرب

ECO INVECTIS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 12, زنقة 

صبري بوجمعة الطابق ابو  شقة 
رقم 6 - 22112 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.193787

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

14 دجنبر 2219 تقرر حل  املؤرخ في 

 ECO شركة ذات املسؤولية املحدودة

 1.222 رأسمالها  مبلغ    INVECTIS

 ,12 درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي 
ابو   الطابق  بوجمعة  صبري  زنقة 

الدار البيضاء   22112 -  6 شقة رقم 

الأوقف الأام عن   : املغرب نتيجة   

النشاط

 ,12 ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
ابو   الطابق  بوجمعة  صبري  زنقة 

6 * 22112 الدار البيضاء  شقة رقم 

املغرب. 

و عين:

السيد)ة) ليلى   سادني و عنوانه)ا)  
الدار   22222 الحديقة  زنقة   3

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 

 29 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يونيو 2222 تحت رقم 737522.

847I

LEADER FIN

PREMIUM COSMETICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LEADER FIN

زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالروس» 

E» الطابق الثاني املكأب 12 الدار 

بيضاء، 22522، الدار بيضاء املغرب

PREMIUM COSMETICS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

بسمة 2 محل 13 مجموعة 6 عين 

السب  - 22522 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.216827

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تقرر   2222 يونيو   16 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 PREMIUM الوحيد  الشريك  ذات 

رأسمالها  مبلغ    COSMETICS

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

 13 محل   2 اإلجأماعي تجزئة بسمة 

 22522  - السب   عين   6 مجموعة 

 : نتيجة    املغرب  البيضاء  الدار 

زيادة الخسائر الشركة وعجزها عن 

اإلسأمرار..

تجزئة  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

عين   6 مجموعة   13 محل   2 بسمة 

البيضاء  الدار   22222  - السب  

املغرب. 

و عين:

و  نيهران  كريم    عبد  السيد)ة) 

عنوانه)ا) ليساسفا مجموعة املهدي 

الدار البيضاء   22222  26 فيال رقم 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يونيو 2222 تحت رقم 22737298.

848I

BASAI BROTHER

GREENFIELD PROJECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GREENFIELD PROJECT

13 زنقة أحمد املجاطي اقامة جبا  

ابلب  الطابق 1 رقم 8 معاريف ، 

22222، الدار البيضاء املغرب

GREENFIELD PROJECT  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 13 زنقة 

أحمد املجاطي اقامة جبا  ابلب  

الطابق 1 رقم 8 معاريف  - 22222  

الدار البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 7 225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   17

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. GREENFIELD PROJECT

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير البضائ .

زنقة   13  : عنوان املقر االجأماعي 

ابلب   جبا   اقامة  املجاطي  أحمد 

  22222 - معاريف    8 رقم   1 الطابق 

الدار البيضاء  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 
درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : عثمان  السيد اعميري  
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اعميري  عثمان عنوانه)ا) 
ج  ق   49 رقم   11 زنقة  خالد  درب 

32 22 الدار البيضاء  املغرب .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اعميري  عثمان عنوانه)ا) 
ج  ق   49 رقم   11 زنقة  خالد  درب 

32 22 الدار البيضاء  املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 747873.
849I

مينارة فينانس جروب

ا م ب انفيست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

مينارة فينانس جروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الراب  جليز مراكش ، 

2222 ، مراكش املغرب
ا م ب انفيست شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي : شارع 
محمد 6» مراكش جولف سيتي» 

شقة رقم 199 الطابق االر�شي جليز 
- 2222  مراكش املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.73447
بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 15 شتنبر 2222 تقرر حل ا 
م ب انفيست شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   12.222 رأسمالها 
 «6 محمد  شارع  اإلجأماعي  مقرها 
رقم  شقة  سيتي»  جولف  مراكش 

  2222 - الطابق االر�شي جليز   199

لخسارة  نتيجة  املغرب  مراكش 

الشركة .

و عين:

بناني و  محمد مهدي    السيد)ة) 

اسماعيل  موالي  شارع   8 عنوانه)ا) 

  12172 رقم  2   شقة   1 الطابق 

الر1اط  املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

شارع  وفي   2222 شتنبر   15 بأاريخ 

سيتي»  جولف  مراكش   «6 محمد 

الطابق االر�شي جليز   199 شقة رقم 

- 2222  مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ 26 أكأو1ر  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 116236.

852I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

METPACK INDUSTRIE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

 TARIK AL KHEIR RUE 1 N°  5

 SIDI BERNOUSSI ، 22622،

CASABLANCA MAROC

 METPACK INDUSTRIE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مجموعة 

الأقدم م س -17الطابق -2 سيدي 

البرنو�شي - 22622 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.464151

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 21 شتنبر 2222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

-17الطابق  »مجموعة الأقدم م س 

الدار   22622 - -2 سيدي البرنو�شي 

البيضاء املغرب» إلى »دوار الحنانشة، 

سيدي حجاج واد حصار، مديونة  - 

29672 الدار البيضاء  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 7291 7.

851I

fiduciaire elbakkouri sarl au

 FOKA AUTO MOBILE

SERVICES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire elbakkouri sarl au

 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 22192،

casablanca maroc

 FOKA AUTO MOBILE SERVICES

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 3 ، 
زنقة آيت أورير ،الطابق الثاني ، 

شارع موالي يوسف، حي بوركون - 

22252  الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

474469

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 FOKA  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

.AUTO MOBILE SERVICES SARL

غرض الشركة بإيجاز : - ميكانيك 

السيارات وإصالح املركبات املأنقلة .

- غسيل املركبات البيئي .

منصة  عبر  الخدمات  مبيعات   -

الويب .

ــ تصدير،  ، اسأيراد  بي    ، - شراء 

أو  املنأجات  جمي   وتجارة  توزي  

وصيانة  خدمة  لقطاع  املعدات 

املركبات .
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تأجير و تشغيل  جمي    ، إنشاء    -

الصناعية  أو  الأجارية  املؤسسات 

ذات الطبيعة نفسها.

- مشاركة الشركة بكافة الوسائل 

الشركات  جمي   في  كان  شكل  بأي 

املنشأة أوالتي يأم إنشاؤها

 3 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 ، الثاني  ،الطابق  زنقة آيت أورير   ،

 - حي بوركون  شارع موالي يوسف، 

22252  الدار البيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 522   : مشهوب  كريمة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد فوزي بشيري :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة كريمة مشهوب عنوانه)ا) 

149 الطابق 2 ابلفة   حي زو1ير شقة 

22222  الدار البيضاء  املغرب.

عنوانه)ا)   بشيري  فوزي  السيد 

ميموزة   ساحة  وايت  جورج   5 رقم 

22222 جنوب إفريقيا .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة كريمة مشهوب عنوانه)ا) 

حي  زو1ير شقة 149 الطابق 2 ابلفة  

22222  الدار البيضاء  املغرب

عنوانه)ا)   بشيري  فوزي  السيد 

ميموزة   ساحة  وايت  جورج   5 رقم 

22222 جنوب إفريقيا 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 8256 7.

852I

موثق

ARWA IMMO
إعالن مأعدد القرارات

موثق
رقم 28 عمارة افران 2 شارع الحسن 

II اكادير ، 82222، اكادير املغرب
ARWA IMMO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: شارع حسن 
بونعمان ٬ رقم 39 القدس أكادير - - 

أكادير املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.38227

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 
املؤرخ في  2 يوليوز 2219

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
من  جزء  -1تفويت  رقم  قرار 
ينص  الذي  االجأماعية:  الحصص 
توثيقي  عقد  بمقأ�شى  مايلي:  على 
موثق  هزيل  رشيد  ابسأاذ  حرره 
و   29/2 /2219 بأاريخ  بأكادير، 
السيد  فوت    • :2 /27/2219
بن  ابراهيم  السيد  و  تي  بن  رشيد 
جدي جزء من الحصص االجأماعية 
املسماة  الشركة  في  يملكونها  التي 
شركة     «  STE ARWA IMMO  «
رأسمالها   ، محدودة  ذات مسؤولية  
مقرها  و  درهم   122.222,22
حسن  بشارع  الكائن  االجأماعي 
؛  القدس أكادير   39 رقم   ٬ بونعمان 
السيد   -  : و ذلك على الشكل الأالي 
تي فوت خمسة و سأون  بن  رشيد 
بن  ابراهيم  السيد   - حصة    (65(
 (65( سأون  و  خمسة  فوت  جدي 
حصة  أي ما مجموعه مائة و ثالثون 
لفائدة  اجأماعية  حصة   (132(
 Société                 الشركة  املسماة
 «SUSANNA BARESSO INVEST

AB 556928-2952
االجأماعي  املقر  -2نقل  رقم  قرار 

للشركة: الذي ينص على مايلي: • 
الى  للشركة  االجأماعي  املقر  نقل 
العنوان االتي: شقة 19a-19 الطابق 

الثاني فونتي العليا اكادير

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 
النظام ابسا�شي الأالية: 

مساهمات  -1تكون  رقم  بند 
الشركاء في رأسما  الشركة بما قدره 
إلى   مقسم   ، درهما    122.222,22
قدرها  اسمية  بقيمة  1222حصة 
122درهم مغربي لكل واحدة سددت 
الشركاء  على  ووزعت  كاملة  قيمتها 
على الشكل الأالي  ,: الذي ينص على 
 (375(  - تي  السيد رشيد بن  مايلي: 
 - جدي  بن  ابراهيم  السيد  حصة  
)355) حصة  السيد نورالدين بن تي 
 Monsieur Baresso حصة    (12(  -
 Société حصة   (FERIDUN- (132
 «SUSANNA BARESSO INVEST

AB 556928-2952- (132) حصة
االجأماعي  -2املقر  رقم  بند 
للشركة: الذي ينص على مايلي: شقة 
الطابق الثاني فونتي العليا   19-19a

اكادير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بأاريخ  باكادير   الأجارية 

2222 تحت رقم 2236.
853I

fiduciaire elbakkouri sarl au

 ANWAR DIFFUSION
MAROC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 22192،
casablanca maroc

 ANWAR DIFFUSION MAROC
SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 17 تجزئة 
مريمـ ـ زنقة 5ـ ـ عين الشق  - 2 225 

الدار البيضاء  املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.155123

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 21 شتنبر 2222 تقرر حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 ANWAR DIFFUSION MAROC

SARL  مبلغ رأسمالها 122.222 درهم 

تجزئة   17 وعنوان مقرها اإلجأماعي 

ــ عين الشق  - 2 225   5 ــ زنقة  مريم 

 : نتيجة    املغرب  البيضاء   الدار 

وقف نشاط الشركة.

و حدد مقر الأصفية ب 17 تجزئة 

ــ عين الشق  - 2 225   5 ــ زنقة  مريم 

الدار البيضاء  املغرب. 

و عين:

لفقيه   عبد الرحمان    السيد)ة) 

 5 زنقة  ــ  تجزئة مريم   17 و عنوانه)ا) 

الدار البيضاء    225 2 عين الشق   ــ 

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 

 22 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748331.

854I

fiduciaire elbakkouri sarl au

ROUCADI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسما  الشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au

 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 22192،

casablanca maroc

ROUCADI SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي  املسيرة 

2 زنقة 45 رقم 7ـ ـ موالي رشيد ، 

حي سيدي عثمان - 52 22  الدار 

البيضاء   املغرب.

رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.222199
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بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تم   2222 غشت   28 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  

»322.222 درهم» أي من »722.222 

عن  درهم»   1.222.222« إلى  درهم» 

إدماج احأياطي أو أر1اح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املا .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 8327 7.

855I

STE ANGLE DE GESTION SARL

NYF IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع أحمد الحريزي تجزئة 

الأمسماني رقم 6 - أ تطوان ، 

93222، تطوان املغرب

NYF IMMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

سالم شارع ابن سيناء زنقة 8 رقم 

8 مضيق مضيق 93222 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

27669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   23

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 NYF  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.IMMO

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIERE

عنوان املقر االجأماعي : حي سالم 
شارع ابن سيناء زنقة 8 رقم 8 مضيق 

مضيق 93222 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 522  : السيد عبد الحق املرابط 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف املرابط عنوانه)ا) 

مضيق فنيدق 93222 تطوان مغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

املرابط  الحق  عبد  السيد 

 93222 فنيدق  مضيق  عنوانه)ا) 

تطوان مغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بأطوان  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 4644.

856I

BASAI BROTHER

BASAI BROTHER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BASAI BROTHER

128 زنقة العرار الطابق 2 مكأب 
رقم 6 ، 22222، الدار البيضاء 

املغرب

BASAI BROTHER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 128 زنقة 

العرار الطابق 2 مكأب رقم 6 - 

22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 7 227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 BASAI : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.BROTHER
اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير البضائ .
 128  : االجأماعي  املقر  عنوان 
 - 6 زنقة العرار الطابق 2 مكأب رقم 

22222 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد باه  بو1كر :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
زنقة  بو1كر عنوانه)ا)  السيد باه  
اكدا     21 جعفر الصديق فيال رقم 

12292 الر1اط املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
زنقة  بو1كر عنوانه)ا)  السيد باه  
اكدا     21 جعفر الصديق فيال رقم 

12292 الر1اط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 747874.

857I

orsia audit sarl

 NETCOM TECHNOLOGIES
MAROC SA

إعالن مأعدد القرارات

orsia audit sarl
رقم 1 زنقة البوس كوتي ، 22262، 

الدار البيضاء املغرب
 NETCOM TECHNOLOGIES

MAROC SA »شركة  املساهمة»
 32 االجأماعي:  مقرها  وعنوان 
شارع عبد الكريم الخطابي  - 22222 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.66725

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 15 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
بمبلغ  الشركة  راسما   زيادة  مايلي: 

حساب  بادراج  22.222 .6درهم 

باصدار  وذلك  جديد  من  الأاجيل 

 122 بقيمة  جديدة  حصة   6 222

الواحدة بدون عالوة  للحصة  درهم 

االصدار موزعة بين املساهمين مجانا 

تعديل   ، بما يتناسب م  مشاركتهم 

زيادة  ليعكس  االسا�شي  النظام 

الراسما   

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 16 بأارخ  االدارة  مجلس  اجأماع 

القرار النهائي للزيادة   ، اكأو1ر 2222 

في الراسما  ،تعديل النظام االسا�شي 

.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تعديل املاد  6 من النظام االسا�شي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 8621 7.

858I

Ascensu

 FBV EXECUTIVE
 COACHING ET CONSEIL EN

ENTREPRISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

Ascensu

الطابق االو ، 226 ابو  زيد 

الدادو�شي، املعاريف، ، 22332، 

الدار البيضاء املغرب
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 FBV EXECUTIVE COACHING
  ET CONSEIL EN ENTREPRISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي : 226 زنقة 

ابو زيد الدادو�شي، الطابق 1،  - 
22332 البيضاء املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.3928 3
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
املؤرخ في 29 شتنبر 2222 تقرر حل 
 FBV EXECUTIVE COACHING ET
CONSEIL EN ENTREPRISE  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد مبلغ رأسمالها 12.222 درهم 
 226 اإلجأماعي  مقرها  وعنوان 
الطابق  الدادو�شي،  زيد  ابو  زنقة 
1،  - 22332 البيضاء املغرب نتيجة 

لضعف الطلب.
و عين:

 FRÉDÉRIQUE السيد)ة) 
 MARIE PAULE   BERTRAND VIAL
تجزئة  الفراشة   شارع  عنوانه)ا)  و 
البيضاء   22 12  18 رقم  رحمة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
 226 وفي   2222 شتنبر   29 بأاريخ 
زنقة ابو زيد الدادو�شي، الطابق 1،  - 

22332 البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748658.

859I

JIHA FIDUCIAIRE

 M TWO EQUIPEMENTS 
Sarl AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

JIHA FIDUCIAIRE
 N° 5 RUE 3928 HAY EL QODS
 DCHEIRA INEZGANE ، 86362،

INEZGANE MAROC

 M TWO EQUIPEMENTS Sarl 

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي  رقم 23 

زنقة 3928 حي القدس الدشيرة  - 

86362 انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

21325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 M   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TWO EQUIPEMENTS Sarl AU

غرض الشركة بإيجاز : -1 املأاجرة 

في جمي  لوازم املكأب . -2 املأاجرة في 

ابثاث و الأجهيزات -3 الأجارة بجمي  

أنواعها.

رقم 23    : عنوان املقر االجأماعي 

 - الدشيرة   القدس  حي   3928 زنقة 

86362 انزكان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

  : مصعب   تاضومانت  السيد  

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

مصعب   تاضومانت  السيد  

حي   3928 زنقة   25 رقم  عنوانه)ا)  

 86362 انزكان   الدشيرة  القدس 

انزكان املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد حميوي يوسف عنوانه)ا) 
رقم 7291 اكراكرام الزنقة 22 شارع 
ملو   ايت  الأمسية  اكرام  محمد 

86362 ايت ملو  املغرب
مصعب   تاضومانت  السيد  
حي   3928 زنقة   25 رقم  عنوانه)ا)  
 86362 انزكان   الدشيرة  القدس 

انزكان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بانزكان  بأاريخ 22 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 1676.

862I

ازديجي برنت املغرب

ازديجي برانت املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ازديجي برنت املغرب
332 شارع ابراهيم الروداني 

إقامة الريحان الطابق 5 رقم 21 
املعاريف الدارالبيضاء ، 22332، 

الدارالبيضاء املغرب
ازديجي برانت املغرب شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 332 
شارع ابراهيم الروداني إقامة 

الريحان الطابق 5 رقم 21 املعاريف 
الدارالبيضاء - 22332 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
473637

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   11
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
: ازديجي  اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

برانت املغرب.
جمي     : بإيجاز  الشركة  غرض 
أنواع الطباعة على القماش و الورق، 

و بي  مواد الطباعة.
 332  : االجأماعي  املقر  عنوان 
إقامة  الروداني  ابراهيم  شارع 
املعاريف   21 رقم   5 الريحان الطابق 
الدارالبيضاء - 22332 الدارالبيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد عز العرب ياسين :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عز العرب ياسين عنوانه)ا) 
دحمان  سيدي  الوحدة  تعاونية 

تارودانت 83222 تارودانت املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عز العرب ياسين عنوانه)ا) 
دحمان  سيدي  الوحدة  تعاونية 

تارودانت 83222 تارودانت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بأاريخ  البيضاء   بالدار  الأجارية 

تحت رقم -.

861I

CRI MEKNES

FIRAS-KHADAMAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 52222، MEKNES
MAROC

FIRAS-KHADAMAT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجأماعي : 37 ب 

الشقة رقم 18 البسأان 3  - 52222 

مكناس املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.43143

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

14 شتنبر 2222 تقرر حل  املؤرخ في 

ذات  شركة   FIRAS-KHADAMAT

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 122.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي 37 ب 

الشقة رقم 18 البسأان 3  - 52222 

اإلغالق  نتيجة  -   املغرب  مكناس 

جمي  أنشطة شركة  و إنهاء  النهائي  

FIRAS-KHADAMAT

بسبب جائحة كورونا.

و عين:

و  نزيم    عبدالحق     السيد)ة) 

 18 رقم  الشقة  ب   37 عنوانه)ا) 

مكناس املغرب   52222   3 البسأان 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

ب   37 وفي   2222 شتنبر   22 بأاريخ 

الشقة رقم 18 البسأان 3  - 52222 

مكناس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بمكناس  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 563.

862I

CRI MEKNES

H-ECHANGE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 52222، MEKNES

MAROC

H-ECHANGE MAROC شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي :  اقامة 
C16 , بسمة 1, الشقة 7 الطابق2  

R/Z  - 52222 مكناس املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
. 6295

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
15 شتنبر 2222 تقرر حل  املؤرخ في 
H-ECHANGE MAROC شركة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 122.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجأماعي   مقرها  وعنوان  درهم 
 7 الشقة   ,1 بسمة   ,  C16 اقامة 
مكناس   R/Z  - 52222 الطابق2  
املغرب نتيجة الإلغالق النهائي و إنهاء 
 H-ECHANGE جمي  أنشطة شركة 

MAROC
بسبب جائحة كورونا.

و عين:
و  لكراكي    حسام     السيد)ة)  
 183 الدين  بدر  اقامة  عنوانه)ا) 
الشقة 5 تجزئة ابحمدية 3  52222 
مكناس املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
اقامة  وفي   2222 شتنبر   17 بأاريخ 
الطابق2    7 الشقة   ,1 بسمة   ,  C16

R/Z  - 52222 مكناس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بمكناس  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 565.

863I

NEW C.A.A.T. Sarl Au

فريجو فروطاس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NEW C.A.A.T. Sarl Au
 Av. la Montagne, Immeuble

 Chakroune n°1 , 3° étage n°1 
، 922 2، Tanger Maroc

فريجو فروطاس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 
دكأور فرج رقم 94 - 92212 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

128 21

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   18

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

: فريجو  اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

فروطاس.

و  تبريد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  الفالحية  املنأجات  تكييف جمي  

الغذائية و توابعها.
زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

- 92212 طنجة   94 دكأور فرج رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 522   : السيد عبد السالم اربعي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : مرحوم  مالك  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

اربعي  السالم  عبد  السيد 

 163 رقم  الجبل  طريق  عنوانه)ا) 

2 922 طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  مرحوم  مالك  السيدة 

طريق الجبل رقم 163 2 922 طنجة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اربعي  السالم  عبد  السيد 

 163 رقم  الجبل  طريق  عنوانه)ا) 

2 922 طنجة املغرب

عنوانه)ا)  مرحوم  مالك  السيدة 

طريق الجبل رقم 163 2 922 طنجة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   22 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 29  23.

864I

أر كون�شي

كروب كمباني ماروكن
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

أر كون�شي

3 زنقة حرملة شارع محمد 6 3 زنقة 

حرملة شارع محمد 6، 22522، 

الدار البيضاء املغرب

كروب كمباني ماروكن شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 39 شارع 

لال الياقوت الطابق 5 الشقة د  الدار 

البيضاء 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

465887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 يوليوز   28

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

كروب   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

كمباني ماروكن.

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري والبناء.

39 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

لال الياقوت الطابق 5 الشقة د  الدار 

البيضاء  الدار   22222 البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
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 522   : بحسين عبد هللا  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد بحسين ياسر :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بحسين عبد هللا عنوانه)ا) 
4 زنقة 12تجزئة زكرياء 21222 الدار 

البيضاء املغرب.

 4 السيد بحسين ياسر عنوانه)ا) 
الدار   21222 12تجزئة زكرياء  زنقة 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 4 السيد بحسين ياسر عنوانه)ا) 
الدار   21222 12تجزئة زكرياء  زنقة 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يوليوز 2222 تحت رقم 739764.

865I

fiduciaire toudgha conseils

شركة س ت ا ب ر ي د
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire toudgha conseils

 N° 27  AVENUE MOHAMED

 V TINGHIR ،  5822، tinghir

tinghir

شركة س ت ا ب ر ي د شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي اسفالو 

تنغير  - 5822  تنغير  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 72

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 مارس   12

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

س ت ا ب ر ي د.
اشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء .
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
اسفالو تنغير  - 5822  تنغير  املغرب 
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 32  : الحسين   ابوسعيد  السيد 

بقيمة 32 درهم.
 32  : مريم   ابوسعيد  السيدة 

بقيمة 32 درهم.
السيد ابوسعيد ايوب  : 32 بقيمة 

32 درهم.
: 12 بقيمة  السيدة شاكر فاطمة 

12 درهم.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الحسين   ابوسعيد  السيد 
الر1اط   233 املنزاه  حي  عنوانه)ا) 

12152 الر1اط املغرب.
السيدة ابوسعيد مريم  عنوانه)ا) 
حي املنزاه 233 الر1اط 12152 الر1اط 

املغرب.
السيد ابوسعيد ايوب  عنوانه)ا)  

 12152 الر1اط   233 املنزاه  حي   
الر1اط املغرب.

السيدة شاكر فاطمة عنوانه)ا)  
 12152 الر1اط   233 املنزاه  حي   

الر1اط املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ابوسعيد مريم  عنوانه)ا) 
 12152 الر1اط    233 املنزاه  حي 

الر1اط املغرب
الحسين   ابوسعيد  السيد 
الر1اط    233 املنزاه  حي  عنوانه)ا) 

12152 الر1اط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   23 بأاريخ  بتنغير   االبأدائية 

2222 تحت رقم 785.

866I

cafge

RUIZ AZROU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

مالءمة النظام ابسا�شي للشركة

cafge

 Mustapha el maani، 23 

22132، casablanca maroc

RUIZ AZROU »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: اقامة 

االفاق 441 الطابق 1 سيدي 

معروف  - 22522 الدار البيضاء 

املغرب.

»مالءمة النظام ابسا�شي للشركة»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.326 27

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 23 شتنبر 2222

ابسا�شي  النظام  مالءمة  تقرر 

القانون:  مقأضيات  م   للشركة 

السيد  حصة  بي   على  الأصديق 

  37222 أنطونيو زوسيس بيالر رويز 

حصة لفائدة اآلنسة رانيا  بيالر رويز

أنطونيو  السيد   اسأقالة   -  .

مناصبه  من  رويز  بيالر  زوسيس 

كمسير

االنسة  املسيرة شريكة   تعيين   -

الستيني  بيالر رويزو والسيدة   رانيا  

كل  م   شريكة  غير  املسيرة  بشرى 

منفصل  بشكل  الأوقي   صالحيات 

بيالر رويز و السيدة  إلى االنسة رانيا  

الستيني بشرى.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 26 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748645.

867I

STE FACILITY.CASH 

STE ADAMIRRIGU SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA N° 13 GUERCIF

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA N° 13 GUERCIF،

35122، GUERCIF MAROC

STE ADAMIRRIGU SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي امللك 

املسمى »السالم 28» أوالد حموسة  

- جرسيف  - 35122 جرسيف 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1883

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. ADAMIRRIGU SARL

اشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الري والسقي بالأنقيط ، الأفاوض ، 

ابشغا  املخألفة.

امللك   : االجأماعي  املقر  عنوان 

املسمى »السالم 28» أوالد حموسة  - 

جرسيف  - 35122 جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد عثمان قا�شي  :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد ميمون قا�شي  :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  قا�شي   عثمان  السيد 

جرسيف    2 زنقة  بخوشة  تجزئة 

35122 جرسيف املغرب.

عنوانه)ا)  قا�شي   ميمون  السيد 

 35122 جرسيف   بخوشة   تجزئة 

جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  قا�شي   ميمون  السيد 

 35122 جرسيف   بخوشة  تجزئة 

جرسيف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  بجرسيف   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 871.

868I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

كازاكاميف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE

SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44

 AOUAM ROCHES NOIRES ،

22292، CASABLANCA MAROC

كازاكاميف شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الحي 

الصناعي سيدي البرنو�شي   8  شارع 

ميالنو  الدار البيضاء - 22622  الدار 

البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

474743

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   23

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

كازاكاميف.
تدوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإعادة تصني  الورق والكرطون.
الحي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الصناعي سيدي البرنو�شي   8  شارع 
ميالنو  الدار البيضاء - 22622  الدار 

البيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسما   مبلغ 

1.222.222 درهم، مقسم كالأالي:
 2.222   : السيدة القباج ايمان  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 2.222   : السيدة القباج فوزية  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 2.222   : كوثر   القباج  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 2.222   : معاد   القباج  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد القباج علي  :  2.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  السيدة القباج ايمان  
املعاريف  السخاوي  زنقة   35
الدارالبيضاء  22332  الدار البيضاء  

املغرب.
عنوانه)ا)  السيدة القباج فوزية  
املعاريف  وهبون  ابن  زنقة   21
الدارالبيضاء 22332  الدار البيضاء  

املغرب.
السيدة القباج كوثر  عنوانه)ا) 6 
تكمي  فيال  املكودي  ابوعبدهللا  زنقة 
آنفا  البيضاء 22372  الدار البيضاء  

املغرب.
عنوانه)ا)  معاد   القباج  السيد 
املكودي  ابوعبدهللا  زنقة  تكمي  فيال 
الدار البيضاء   آنفا البيضاء 22372  

املغرب.
عنوانه)ا)  علي   القباج  السيد 
املعاريف  وهبون  ابن  زنقة   21
الدارالبيضاء 22332  الدار البيضاء  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيدة القباج فوزية  
املعاريف  وهبون  ابن  زنقة   21

الدارالبيضاء 22332  الدار البيضاء  

املغرب

عنوانه)ا)  زكي  القباج  السيد 
املعاريف  وهبون  ابن  زنقة   21

الدارالبيضاء 22332  الدار البيضاء  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 8572 7.

869I

ASHAM  MOHAMED

سبتة نور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ASHAM  MOHAMED

 WELLAYA  TETOUAN

 TETOUAN، 93222، TETOUAN

MAROC

سبأة نور  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حارة 

موالي الحسن قرب مصلى العيد 

أرض بنعبود رقم 22 - 93222 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

27677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   15

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

سبأة   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

نور .

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموا .

حارة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

العيد  مصلى  قرب  الحسن  موالي 

أرض بنعبود رقم 22 - 93222 تطوان 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

  : بوكزير  الحفيظ  عبد  السيد 

522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

السيد عبد العظيم بوكزير :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

بوكز1ر  العظيم   عبد  السيد 

عنوانه)ا) لوكار باطيو كاستيو رقم 31 

سبأة  9222 سبأة سبأة .

بوكزير  الحفيظ  عبد  السيد 

عنوانه)ا) شارع تركيست زنقة املجد 
15 إقامة املصلى جناح أ 2 ط3  رقم 

رقم 18  93222 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بوكزير   الحفيظ  عبد  السيد 

عنوانه)ا) شارع تركيست زنقة املجد 
15 إقامة املصلى جناح أ 2 ط3  رقم 

رقم 18  93222 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بأطوان  بأاريخ 22 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 2298.

872I

STE GEST CLA COM SARL

 STE TOUDGHA BUSINESS

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE GEST CLA COM SARL

 LOT DES FONCTIONNAIRES

 B5 3EME ETAGE AVE MED V

 TINGHIR ،  5822، TINGHIR

MAROC

 STE TOUDGHA BUSINESS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجأماعي حي اسفالو 

تنغير  - 5822  تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TOUDGHA BUSINESS SARL

و  -البناء   : غرض الشركة بإيجاز 

االشغا  املخألفة

-تركيب الكهر1اء

املساحات  تهيئة  -التشجيرو 

الخضراء.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

اسفالو تنغير  - 5822  تنغير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسما   مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالأالي:

 522   : السيد عبد املنعم رحيم 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : هشام  ابوسعيد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد املنعم رحيم عنوانه)ا) 

دوار ايت شعيب تودغى  العليا تنغير 

5822  تنغير املغرب.

السيد ابوسعيد هشام عنوانه)ا) 

تنغير    5822 تنغير  اسفالو  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد املنعم رحيم عنوانه)ا) 

دوار ايت شعيب تودغى  العليا تنغير 

5822  تنغير املغرب

السيد ابوسعيد هشام عنوانه)ا) 

حي اسفالو تنغير 5822  تنغير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   26 بأاريخ  االبأدائية بتنغير  

2222 تحت رقم 576.

871I

مكأب محاسبة

NAJAH PALMIERS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكأب محاسبة

عمارة 41 شقة 2 زنقة عال  بن عبد 

هللا ص.ب 222 الرشيدية ،  5222، 

الرشيدية املغرب

NAJAH PALMIERS SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر 

جبيل بني محمد الريصاني - 52 52 

الريصاني املغرب.

تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.11993

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 أكأو1ر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) مبارك  الدري�شي 

أصل  من  اجأماعية  حصة   522

522 حصة لفائدة  السيد )ة) أحمد 

مخأاري  بأاريخ 21 أكأو1ر 2222.

محمد  )ة)  السيد  تفويت 

اجأماعية  حصة   522 الشيشاوي  

من أصل 522 حصة لفائدة  السيد 

)ة) أحمد مخأاري  بأاريخ 21 أكأو1ر 

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 26 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 275.

872I

GLOFID

GHM TRUCKS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GLOFID

196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 22322، الدار 

البيضاء املغرب

GHM TRUCKS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 75 شارع 

11 يناير الطابق ابو  الشقة ر 169 

- 22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

474559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 GHM : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.TRUCKS

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتجارة قط  الغيار و املواد.

75 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

11 يناير الطابق ابو  الشقة ر 169 - 

22222 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : عبدهللا  انفي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عبدهللا  انفي  السيد 

  SB ر7    GR 66 حي القدس مباركة 

22222 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عبدهللا  انفي  السيد 

 SB ر7    GR 66 حي القدس مباركة 

22222 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748411.

873I

STE ARSALAN CHAOUIA

TOUS PNEUS SETTAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تاب  للشركة

STE ARSALAN CHAOUIA

شارع الجيش امللكي حي املعطي رقم 

 SETTAT ،26222 ، 843 163 ص.ب

MAROC

TOUS PNEUS SETTAT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

راحة الرقم 1 سطات - 26222 

سطات املغرب.

إنشاء فرع تاب  للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.5327

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 11 شتنبر 2222 تقرر إنشاء 

التسمية  تحت  للشركة   تاب   فرع  

الكائن  و   TOUS PNEUS SETTAT

بالعنوان تجزئة االمل رقم 21 سطات 

- 26222 سطات املغرب و املسير من 

طرف السيد)ة) الزاهدي محمد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بسطات  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 1125/22.

874I
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ml congestfin

 LES TEINTURIERS DE L›
AMEUBLEMENT

شركة املساهمة
حل شركة

ml congestfin
 guernaoui mokhtar place
 marechal 3 etg bureau N°
 13 Casablanca ، 22121،

casablanca maroc
 LES TEINTURIERS DE L›
AMEUBLEMENT شركة 
املساهمة)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 85 زنقة   
ا بو زيد دادو�شي 85 زنقة   ا بو زيد 
دادو�شي 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.31531

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
17 فبراير 2222 تقرر حل  املؤرخ في 
 LES TEINTURIERS شركة املساهمة
مبلغ    DE L’ AMEUBLEMENT
وعنوان  درهم   12.222 رأسمالها 
ا بو زيد  زنقة     85 مقرها اإلجأماعي 
ا بو زيد دادو�شي  زنقة     85 دادو�شي 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   22222

  : فقدان مقرها الأجاري الرئي�شي.
زنقة  و حدد مقر الأصفية ب 52 
مصطفى املعاني الطابق 3  - 22222 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  انوار  عبدالقادر   السيد)ة) 
 8222 كلم  مكة  طريق  عنوانه)ا) 
الدار   22222 البيضاء   كاليفورنيا 
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 
 11 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 5828 7.

875I

MULTI EXPERTISE

CONCEPT STORE AUTO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

-EXPERTISES –SARL

 BD HASSAN SEGHIR – ,97

CASABLANCA

 CONCEPT STORE AUTO -SARL

-AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد  

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى   -

شتنبر   23 بأاريخ  البيضاء  بالدار 

2222  وض  النظام االسا�شي لشركة 

وحيد،  بشريك  املسؤولية  محدودة 

خصائصها كالأالي:

 CONCETP  : التسمية 

-STARE AUTO -SARL AU

أهداف   : املوضوع 

الشركة  باخأصار كالأالي :

انواع  جمي   تصدير  و  اسأيراد   -

املركبات »ارضية و بحرية» جديدة و 

مسأعملة لجمي  املنأجات

- بي  و شراء جمي  انواع املركبات 

لجمي  املنأجات

- تجارة و تقديم الخدمات

- تأجير جمي  املعدات 

انواع  جمي   صيانة  و  اصالح   -

املركبات و اآلالت 

زنقة احمد   12  : املقر االجأماعي 

الدار   – فيلودروم  حي  شار�شي 

البيضاء 

يوم  من  ابأداء  سنة   99  : املدة 

الأقييد بالسجل الأجاري

 : الرأسما  

122.222.22 درهم مقسم إلى 1222 

للسهم  درهم   122 بقيمة  حصة 

تم   1222 إلى  من1  مرقمة  الواحد، 

اكأأابها بالأمام وحررت كاملة نقدا

: من الر1ح الصافي تخصم  ابر1اح 

و  القانوني  االحأياطي  لأكوين    5%

الباقي يوض  رهن إشارة املساهمين.

السنة االجأماعية: من فاتح يناير 

إلى 31 دجنبر

 : الشريكة و املسيرة الوحيدة 

يسير الشركة ملدة غير محدودة :

 ،Yoel TORDJMAN السيدة 

 ،1987 دجنبر  مزداد في  2  مغربي، 

لوغي  اقامة  البيضاء  بالدار  ساكن 

دي بارك تيغاس انفا اقامة س شقة 

1 عين الداب ، بطاقأه الوطنية عدد 

PS829287

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكأابة  القانوني 

البيضاء  بالدار  الأجارية  املحكمة 

رقم  تحت   2222 شتنبر   32 بأاريخ 

.7 7922

سجلت الشركة بالسجل الأجاري 

  7 281 رقم  تحت  البيضاء  للدار 

بأاريخ 32 شتنبر 2222
من أجل املسأخرج و اإلشارة

التسير

876I

 SOCIETE ALIAT DEVELOPPEMENT AGRICOLE

ET INVESTISSEMENT

 SOCIETE ALIAT

 DEVELOPPEMENT

 AGRICOLE ET

INVESTISSEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE ALIAT

 DEVELOPPEMENT AGRICOLE

ET INVESTISSEMENT

 IMM B, COMMERCE 1,

 PROGRAMME TALBIA,

 QUARTIER ADMINISTRATIF,

 EL HAJEB HAUT, EL HAJEB ،

52222، الحاجب املغرب

 SOCIETE ALIAT

 DEVELOPPEMENT AGRICOLE

ET INVESTISSEMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة ب، 

املحل 1، مشروع الطالبية، الحي 

االداري، االحاجب االعلى - 52222 

الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

52829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   25

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

مأبوعة  الشركة  تسمية 

بمخأصر  اإلقأضاء  عند 

 SOCIETE ALIAT  : تسميتها 

 DEVELOPPEMENT AGRICOLE

.ET INVESTISSEMENT

غرض الشركة بإيجاز : االسأغال  

الفالحي..

عمارة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

ب، املحل 1، مشروع الطالبية، الحي 

 52222  - االحاجب االعلى  االداري، 

الحاجب املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : ايوب   علياط  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ايوب   علياط  السيد 
م.ج    2 الطابق   2 زنقة تلمسان شقة 

52222 مكناس املغرب.
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والعائلية  الشخصية  ابسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ايوب   علياط  السيد 
م.ج    2 الطابق   2 زنقة تلمسان شقة 

52222 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بمكناس  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 3212.

877I

االسأاد محمد لطفي

 BM.LEK PRIVEE« « 
 ENSEIGNE « GROUPE
 SCOLAIRE MONALIZA

PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

االسأاد محمد لطفي
36 شارع الجيش امللكي اقامة فضا ء 
2222 الطابق الراب  فاس ، 32222، 

فاس املغرب
 BM.LEK PRIVEE« ENSEIGNE « 

 « GROUPE SCOLAIRE
MONALIZA PRIVE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 13 شارع 

حمزة بن عبد املطلب فاس - 32222 
فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.58277
بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 يوليوز   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
محسن كرامي  )ة)  تفويت السيد 
الصنهاجي 522 حصة اجأماعية من 
السيد  لفائدة   حصة   2.522 أصل 
)ة) امحمد بنجلون بأاريخ 28 يوليوز 

.2222
محسن كرامي  )ة)  تفويت السيد 
اجأماعية  حصة   2.222 الصنهاجي 
لفائدة   حصة   2.522 أصل  من 
السيد )ة) توفيق  بنجلون بأاريخ 28 

يوليوز 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أكأو1ر   25 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 91 2.

878I

STE FIDU-LIDOU SARL

ECONORDTRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL

 N°35 AVENUE LALLA HASNA

 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME

 ETAGE BUREAU 1  VN FES،

32222، FES MAROC

ECONORDTRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

الركيبة البيبان غفساي  - 222 3 

تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1713

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ECONORDTRAV

-ابشغا    : غرض الشركة بإيجاز 

املخألفة 

املعامالت الأجارية.

دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 3 222  - البيبان غفساي   الركيبة 

تاونات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

الطاهر  الواحد  عبد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الطاهر  الواحد  عبد  السيد 

عنوانه)ا) دوار أونان البيبان غفساي 

222 3 تاونات املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الطاهر  الواحد  عبد  السيد 

عنوانه)ا) دوار أونان البيبان غفساي 

222 3 تاونات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ 32 شتنبر  االبأدائية بأاونات  

2222 تحت رقم 2222/ 27.

879I

 Société Marocaine de Conseils Techniques et

d’Exploitations Industrielles - COTEXIN

الشركة الصناعية لبوليو
شركة املساهمة

مالءمة النظام ابسا�شي للشركة

 Société Industrielle de Beaulieu

- SIB

 Boulevard Ahl Loghlam - Sidi

 Moumen ، 22252، Casablanca

Maroc

الشركة الصناعية لبوليو »شركة 

املساهمة»

وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 

أهل لوغالم, سيدي مومن - - 

الدارالبيضاء املغرب.

»مالءمة النظام ابسا�شي للشركة»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

7169 الدارالبيضاء.

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 25 يونيو 2222

ابسا�شي  النظام  مالءمة  تقرر 

رقم  للشركة م  مقأضيات القانون: 

املعد  و املأمم للقانون رقم   22-19

95-17 املأعلق بشركات املساهمة ثم 

تعديل النظام ابسا�شي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 25 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 7529 7.

882I

GLOFID

ASSURANCE RIZQ

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

GLOFID

196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 22322، الدار 

البيضاء املغرب

ASSURANCE RIZQ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

ابو1كر نجار إقامة ر 17 ش ر 1 

تبريكت  - 11152 سال املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.28681

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في  2 شتنبر 2222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

»تجزئة ابو1كر نجار إقامة ر 17 ش ر 

1 تبريكت  - 11152 سال املغرب» إلى 

»ر 3 الطابق ابو  GH1 شارع أبو بكر 

 22222  - سيدي معروف   القدري  

الدارالبيضاء  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  بسال   االبأدائية 

2222 تحت رقم 35279.

881I
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ste al moustakbal conseil

STE VD-ENERGIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil

 9rue rahal meskini v.n app 11

bureau et 3 ، 32222، fes maroc

STE VD-ENERGIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 21 

دوا كريو زواغة بلوك س حي كريو 

الطابق 2 فاس - 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6 2 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.VD-ENERGIE

تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املأجددة- الطاقة  معدات  وصيانة 
إصالح االت الصناعية-الأداو 

رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

حي  س  بلوك  زواغة  كريو  دوا   21

- 32222 فاس  كريو الطابق 2 فاس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد رضا بكري :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

 3 عنوانه)ا)  بكري  رضا  السيد 
 2 سعادة   8 زنقة محمد غريط حي 
 32222 فاس  الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 3 عنوانه)ا)  بكري  رضا  السيد 
 2 سعادة   8 زنقة محمد غريط حي 
 32222 فاس  الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكأو1ر   21 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 38 2.

882I

Airelce

الشركة املغربية املعدنية » 
سوكودام دافوم »

شركة املساهمة
مالءمة النظام ابسا�شي للشركة

 Société Marocaine «
 Métallurgique SOCODAM

 DAVUM « SMM SOCODAM
DAVUM

 Boulevard Ahl Loghlam
 Sidi Moumen ، 22252 Sidi
Moumen، Casablanca Maroc

الشركة املغر1ية املعدنية » 
سوكودام دافوم » »شركة 

املساهمة»
وعنوان مقرها االجأماعي: شارع 
أهل لوغالم, سيدي مومن - - 

الدارالبيضاء املغرب.
»مالءمة النظام ابسا�شي للشركة»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 7 

الدارالبيضاء.
بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 25 يونيو 2222
ابسا�شي  النظام  مالءمة  تقرر 
رقم  للشركة م  مقأضيات القانون: 
املعد  و املأمم للقانون رقم   22-19
95-17 املأعلق بشركات املساهمة ثم 

تعديل النظام ابسا�شي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 28 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 747544.

883I

fiduazizi

BENCHARGUIE FOOD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiduazizi

شارع عمر املخأار حي القدس شارع 

عمر املخأار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب

BENCHARGUIE FOOD شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 

 COLOMINA YADI RUE SIDI

 AHMED RGUIBI RESIDENCE

 DICH N°25 - 72222 LAAYOUNE

.MAROC

تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.27769

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 شتنبر   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

أبو1كر الديش  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجأماعية  حصة   1.252

5.222 حصة لفائدة  السيد )ة) عبد 

هللا الديش بأاريخ 22 شتنبر 2222.

ايت  عماد  )ة)  السيد  تفويت 

حصة اجأماعية من   1.252 واحقي 

السيد  لفائدة   حصة   5.222 أصل 

)ة) عبد هللا الديش بأاريخ 22 شتنبر 

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبأدائية بالعيون  بأاريخ 26 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 2356/2222.

884I

ste cofiguer sarl

STE F.E.R.J.I.N
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35122، guercif maroc

STE F.E.R.J.I.N شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

ملوية الرقم 36 اوالد حموسة - 

35122 جرسيف املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.959

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في 28 شتنبر 2222 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  STE F.E.R.J.I.N الوحيد  الشريك 

درهم   622.222 رأسمالها  مبلغ 

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع ملوية 

 35122  - حموسة  اوالد   36 الرقم 

عدم   : نتيجة    املغرب  جرسيف 

من  انشئت  التي  االهداف  تحقيق 

اجلها.

شارع  ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

 - حموسة  اوالد   36 الرقم  ملوية 

35122 جرسيف املغرب. 

و عين:

هريش و  عبد العالي    السيد)ة) 

 35122 املشرق  تجزئة  عنوانه)ا) 

)ة)  كمصفي  املغرب  جرسيف 

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  بجرسيف   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 886/2222.

885I
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FO CONSULTUNG SARL AU

EDINBURG

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 3  APPT 2 RUE AL

 ADDARISSA HASSAN ،

122222، RABAT MAROC

EDINBURG شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 21 ساحة 

أبو بكر الصديق  شقة رقم 8 أكدا  

الر1اط - 12222 الر1اط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

146357

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.EDINBURG

جمي    : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدمات الأنظيف.

عنوان املقر االجأماعي : 21 ساحة 

8 أكدا   أبو بكر الصديق  شقة رقم 

الر1اط - 12222 الر1اط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيد رشيد ابخضري 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رشيد ابخضري عنوانه)ا) 

إقامة الأوحيد 2 عمارة رقم ب م  2 

19 سيدي يحيى زعير 12152  الرقم 

سيدي يحيى زعير املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رشيد ابخضري عنوانه)ا) 

إقامة الأوحيد 2 عمارة رقم ب م  2 

19 سيدي يحيى زعير 12152  الرقم 

سيدي يحيى زعير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   22 بأاريخ  الأجارية بالر1اط  

2222 تحت رقم 212 .

886I

GK SERVICE CONFORT

jorf gaz
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

GK SERVICE CONFORT

 LOT JAWHARA ، 2 222، EL 129

JADIDA MAROC

jorf gaz  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 

 RESIDENCE AL FATH4

 RDC IMMC N°2ROUTE

 MARRAKECH - 2 222 EL

.JADIDA MAROC

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.2 55

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

14 شتنبر 2222 تم تعيين  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

  TIMOUYASSE LHOUCINE

كمسير وحيد

تبعا لقبو  اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالجديدة  بأاريخ 28 شتنبر 

2222 تحت رقم 25396.

887I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

ALYATRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 

الحرية شارع فلسطين ، 32222، 

فاس املغرب

ALYATRA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 447 

تجزئة عزيزة طريق عين الشقف  - 

32222 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.59255

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تمت   2222 غشت   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الياس  )ة)  السيد  تفويت 

احميداني 522 حصة اجأماعية من 

السيد  لفائدة   حصة   1.222 أصل 

غشت   27 بأاريخ  النويتي  مخأار  )ة) 

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أكأو1ر   26 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم  253.

888I

TRAVAMIL SARL

AMR MASSIR TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسي  نشاط الشركة 

AMR MASSIR TRANS SARL AU

 BASSMA 2 GH 1 IMM 3 N°

 3 RDC AIN SEBAA ، 22222،

CASABLANCA MAROC

AMR MASSIR TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجأماعي بسمة 2 
املجم  السكني 1 عمارة 3 رقم 3 

عين سب  - 22222 البيضاء املغرب.
توسي  نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.181151

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في  2 ماي 2218 تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  الأالية  ابنشطة 

الحالي :
تصني  واسأيراد وتشغيل وتجارة 
وزيوت  الوقود  وتسويق  وتوزي  
محطات  وإدارة  والوقود  التشحيم 

الخدمات.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 19 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يونيو 2218 تحت رقم 669469.
889I

occasion electromenager taouima

 OCCASION
 ELECTROMENAGER

TAOUIMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 occasion electromenager
taouima

 RUE 3 N°13 TAOUIMA ،
62222، NADOR MORROCO

 OCCASION
 ELECTROMENAGER TAOUIMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 36 
رقم 13 تاويمة - 62222 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
3275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
مأبوعة  الشركة  تسمية 
بمخأصر  اإلقأضاء  عند 
 OCCASION  : تسميتها 
.ELECTROMENAGER TAOUIMA

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 IMPORT EXPORT APPAREILS
 E L E C T R O M E N A G E R S
 D’OCCASIONS, NEUFS EST

. .DIVERS MARCHANDISES
 36 زنقة   : عنوان املقر االجأماعي 
الناظور   62222  - تاويمة   13 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
 222   : اسعيدي  حامد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حامد اسعيدي عنوانه)ا) 
 62222 تاويمة    13 رقم   23 زنقة 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حامد السعيدي عنوانه)ا) 
 62222 تاويمة    13 رقم   23 زنقة 

الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  بالناضور   االبأدائية 
أكأو1ر   25 تحت رقم   2222 أكأو1ر 

.2222
892I

CABINET HOURMANEK

STE EL GRA.IMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET HOURMANEK
 IMM  HICHAM AVENUE  315
 HASSAN  II  AGADIR ، 82222،

agadir maroc

STE EL GRA.IMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي محطة 

شا   تيكيوين   رقم  23    اكادير - 

82652 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

44537

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE EL : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.GRA.IMO

الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البي  والشراء   للعقار،ادارة عمليات 

لجمي  العقارات.

ملوادالبناء؛اعما   والشراء  البي  

وجمي   البنايات  ،كراء  الأقسيم  

العقارات املعدة  للسكن.العقاري..

محطة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - اكادير  شا   تيكيوين   رقم  23    

82652 اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

الكريني  محمد  موالي  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الكريني   محمد  موالي  السيد 

عنوانه)ا)  شارع الحسن االانزكان و  

رقم  252     86352 انزكان  املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الكريني   محمد  موالي  السيد 

عنوانه)ا)  شارع الحسن االانزكان و  

رقم  252  86352 انزكان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   25 بأاريخ  الأجارية باكادير  

2222 تحت رقم 96548.

891I

ste cofiguer sarl

 GRANDE SOCIETE DES

TRAVAUX ET SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رف  رأسما  الشركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35122، guercif maroc

 GRANDE SOCIETE DES

TRAVAUX ET SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

ملوي الطابق االو  رم القطعة 313 

- 35122 جرسيف املغرب.

رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1557

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تم   2222 شتنبر   11 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  

»22.222  درهم» أي من »122.222 

عن  درهم»   522.222« إلى  درهم» 

طريق :  رف  القيمة اإلسمية لألسهم 

املوجودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  بجرسيف   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 882/2222.

892I

COMPTABLE

ءليا مس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسما  الشركة

COMPTABLE

 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES N°39 ABDELAZIZ

 3TOUARGA MEKNES، 55222،

MEKNES MAROC

ءليا مس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

القشلة  جحجوح اكوري الحاجب - 

55222 الحاجب املغرب.
رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

. 12 7

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تم رف    2222 يوليوز   28 في  املؤرخ 
رأسما  الشركة بمبلغ قدره »52.222 

إلى  درهم» أي من »122.222 درهم» 

»152.222 درهم» عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   23 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

2222 تحت رقم 2536.

893I

STE NEW MOMENTUM CONSULTING SARL

شركة ك ز ديميناجمون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE NEW MOMENTUM

CONSULTING SARL

 N°1 BIS, IMM 28 AV DES FAR

 MEKNES VN ، 52222، MEKNES

MAROC

شركة ك ز ديميناجمون شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة ب 

2 شقة 11 املنصور 5 مكناس. - 

52222 مكناس املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

52753

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

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

ك ز ديميناجمون.

أشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتجمي   تركيب  نقل،  اإلنأقا ، 

ابثاث.

أشغا  الأنظيف.  .

عمارة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - مكناس.   5 املنصور   11 2 شقة  ب 

52222 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيد الطرقي بنعي�شى 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الطرقي بنعي�شى عنوانه)ا) 
حي  املسيرة  شارع   22 درب   32 رقم 

مكناس   52222 ويسالن   القدس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الطرقي بنعي�شى عنوانه)ا) 
حي  املسيرة  شارع   22 درب   32 رقم 

مكناس   52222 ويسالن   القدس 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر  بأاريخ  2  الأجارية بمكناس  

2222 تحت رقم -.

894I

excofi

LAIT AIN CHEGGAG

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

excofi

الشق 3 عمارة لحبابي شارع الجوالن 

ليدو فاس ، 31222، فاس املغرب

LAIT AIN CHEGGAG  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار ايت 

بوفأين عين شكاك - 31222 صفرو  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

3211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 غشت   31

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 LAIT  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. AIN CHEGGAG

بي    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الز1دة  بي    // بالجملة  الحليب 

ومشأقات الحليب بالأقسيط.

: دوار ايت  عنوان املقر االجأماعي 

- 31222 صفرو   بوفأين عين شكاك 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيد لحبيب بوفأيني 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لحبيب بوفأيني عنوانه)ا) 

الشكاك  عين  بوفأين  ايت  دوار 

31222 صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لحبيب بوفأيني عنوانه)ا) 

الشكاك  عين  بوفأين  ايت  دوار 

31222 صفرو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

29 شتنبر  بأاريخ  االبأدائية بصفرو  

2222 تحت رقم 188.

895I

GK SERVICE CONFORT

jorf gaz
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

GK SERVICE CONFORT

 LOT JAWHARA ، 2 222، EL 129

JADIDA MAROC

jorf gaz شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 

 Résidence Al fath  RDC imm

 C,n°2 Route Marrakech   -

.2 222 EL JADIDA MAROC

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.2 55

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تمت   2222 شتنبر   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 mohamed )ة)  السيد  تفويت 

حصة   timouyasse 2.222

حصة   5.222 أصل  من  اجأماعية 

 nawal alami )ة)  السيد  لفائدة  

بأاريخ 14 شتنبر 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبأدائية بالجديدة  بأاريخ 28 شتنبر 

2222 تحت رقم 25396.

896I

FO CONSULTUNG SARL AU

ZIANI BOIS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 3  APPT 2 RUE AL

 ADDARISSA HASSAN ،

122222، RABAT MAROC

ZIANI BOIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 21 ساحة 

أبو بكر الصديق  شقة رقم 8 أكدا  

الر1اط - 12222 الر1اط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

146353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 ZIANI : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.BOIS

إعادة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تدوير الخشب و بيعه.

عنوان املقر االجأماعي : 21 ساحة 

8 أكدا   أبو بكر الصديق  شقة رقم 

الر1اط - 12222 الر1اط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيدة الزياني حسناء 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة الزياني حسناء عنوانه)ا) 
انوا   جنان  إقامة  الوفاق  تجزئة 
العمارة 29 الشقة 29 تمارة 2 122 

تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الزياني حسناء عنوانه)ا) 
انوا   جنان  إقامة  الوفاق  تجزئة 
العمارة 29 الشقة 29 تمارة 2 122 

تمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكأو1ر   22 بأاريخ  الأجارية بالر1اط  

2222 تحت رقم 212 .
897I

EUREXMA

لغات الجنوب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسما  الشركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B128، 22222، CASABLANCA

MAROC
لغات الجنوب  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 17 زنقة 

ساريا إبن زنيم بالمي   - 22222 الدار 
البيضاء املغرب.

رف  رأسما  الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.253751
بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تم   2222 يوليوز   28 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  
من  أي  درهم»   722.222« قدره 
»1.222.222 درهم» إلى »1.722.222 

درهم» عن طريق :  -.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 747433.
898I

MAROC COMPTA PLUS

LYSE MONEY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS

55 باب الثالتاء الطابق االو  الشقة 

رقم 2 الفقيه بن ضالح ، 23222، 

FKIH BEN SALAH MAROC

LYSE MONEY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي اوالد رحو 

اوالد ادريس برادية - 23222 الفقيه 

بن صالح املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 LYSE  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.MONEY

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموا .

عنوان املقر االجأماعي : اوالد رحو 

اوالد ادريس برادية - 23222 الفقيه 

بن صالح املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيدة العاطي حفيظة :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة العاطي حفيظة عنوانه)ا) 

بن  الفقيه   23222 البرادية   مركز 

صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة العاطي حفيظة عنوانه)ا) 

بن  الفقيه   23222 البرادية   مركز 

صالح املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

صالح   بن  بالفقيه  االبأدائية 

رقم  تحت   2222 أكأو1ر   23 بأاريخ 

.282/2222

899I

MAROC COMPTA PLUS

BENI OUKIL CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS

55 باب الثالتاء الطابق االو  الشقة 

رقم 2 الفقيه بن ضالح ، 23222، 

FKIH BEN SALAH MAROC

BENI OUKIL CASH  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي  دوار 

الغزواني بني وكيل  - 23222 الفقيه 

بن صالح املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 BENI  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

. OUKIL CASH

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموا .

دوار    : االجأماعي  املقر  عنوان 

الغزواني بني وكيل  - 23222 الفقيه 

بن صالح املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

جبراني  الرزاق  عبد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

جبراني  الرزاق  عبد  السيد 

وكيل   بني  الغزواني  دوار  عنوانه)ا)  

23222 الفقيه بن صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

جبراني  الرزاق  عبد  السيد 

وكيل   بني  الغزواني  دوار  عنوانه)ا)  

23222 الفقيه بن صالح املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

صالح   بن  بالفقيه  االبأدائية 

رقم  تحت   2222 أكأو1ر   23 بأاريخ 

.283/2222

922I

STE GEST CLA COM SARL

STE OMANOYAS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE GEST CLA COM SARL

 LOT DES FONCTIONNAIRES

 B5 3EME ETAGE AVE MED V

 TINGHIR ،  5822، TINGHIR

MAROC

 STE OMANOYAS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر 

اموكر اسو  تنغير - 5822  تنغير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

721

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 يونيو   29

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.OMANOYAS SARL AU

البناء    : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغا  املخألفة

املساحات  تهيئة  و  -التشجير 

الخضراء

-صيانة مسارات االتصا  وانابيب 

املياه و الصرف الصحي.

قصر   : االجأماعي  املقر  عنوان 

تنغير    5822  - تنغير  اسو   اموكر 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسما   مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيد ياسين اتغنيت  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد ياسين اتغنيت  

  5822 تنغير  اسو   اموكر  قصر 

تنغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد ياسين اتغنيت  

  5822 تنغير  اسو   اموكر  قصر 

تنغير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   13 بأاريخ  االبأدائية بتنغير  

2222 تحت رقم 522.

921I

BCNG

 STE:FLAG ENERGIE SARL

A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 22252، CASABLANCA

MAROC

 STE:FLAG ENERGIE SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 265،شارع 

الزرقطوني الطابق 9 رقم92 الدار 

البيضاء - 22252 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

474755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.STE:FLAG ENERGIE SARL A.U

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزي  النفط.

 : االجأماعي  املقر  عنوان 

 9 الطابق  الزرقطوني  265،شارع 
رقم92 الدار البيضاء - 22252 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسما   مبلغ 

12.222,22 درهم، مقسم كالأالي:

  : دويب  الحسين  السيد 

12.222,22 حصة بقيمة 122 درهم 

للحصة .

 122  : دويب  الحسين  السيد   

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  دويب  الحسين  السيد 
88 زنقة أوالد زيان ط 1 الدار البيضاء 

22252 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  دويب  الحسين  السيد 
88 زنقة أوالد زيان ط 1 الدار البيضاء 

22252 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748578.

922I

ACDEN

انفرواي
إعالن مأعدد القرارات

ACDEN

 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،

22382، CASABLANCA MAROC

انفرواي »شركة  املساهمة»

وعنوان مقرها االجأماعي:  8 مكرر، 

عبد الرحمن الغافقي،اكدا  - 

2222 الر1اط املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

. 128933

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 18 يونيو 2219

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املولى  عبد  السيد  اسأقالة  قبو  

والية  زكراوي من مهامه كمأصرف، 

املدير العام للسيد عبد املولى زكراوي 

تم تجديدها من قبل مجلس اإلدارة 

الذي اجأم  في 21/3/2219.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

تصديق مجلس اإلدارة بأاريخ  مايلي: 

21/3/2219 على السيد خالد خيران 

 ، بوجدة   1/6/1968 في   املزداد 

زنقة آيت مالك شارع  والقاطن ب7 

 ، السوي�شي   ، أوالد فارس بئر قاسم 

الأعريف  لبطاقة  والحامل  الر1اط 

 GK9923 الوطنية عدد   

كمأصرف جديد للمدة املأبقية من 

والية سلفه

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

لم يأم تعديل اي بند

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   26 بأاريخ  الأجارية بالر1اط  

2222 تحت رقم 12 127.

923I

Hedge Consulting

CEFA INDUSTRIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Hedge Consulting

 N° 19, rue Haj Omar Riffi,

 Casablanca ، 22122،

Casablanca Maroc

CEFA INDUSTRIES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 74-72 

زاوية زنقة محمد سميحة وأوالد 

زيان الدار البيضاء. - 22222 الدار 

البيضاء  املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
473715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   15
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 CEFA  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.INDUSTRIES
تصني    : بإيجاز  الشركة  غرض 
العجائن   

ً
وخصوصا الغدائية  املواد 

الغذائية والكسكس.
 72-7  : االجأماعي  املقر  عنوان 
وأوالد  سميحة  محمد  زنقة  زاوية 
الدار   22222  - زيان الدار البيضاء. 

البيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسما   مبلغ 

1.222.222 درهم، مقسم كالأالي:
 T-MAN HOLDING الشركة 
درهم   122 حصة بقيمة   :  12.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 T-MAN HOLDING الشركة 
زنقة محمد  زاوية  عنوانه)ا)  72-7 
البيضاء   الدار  زيان  وأوالد  سميحة 

22222 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الراجي  حميد  السيد 
727, شارع موديبو كيأا، بولو، الدار 
البيضاء  الدار   22 22 البيضاء. 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 7572 7.

92 I

STE PROMOFID SARL

LIMPE SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE PROMOFID SARL

الر1اط, زنقة الداهومي, العمارة 8, 

شقة 3, ديور الجام . ، 12262، 

الر1اط املغرب

LIMPE SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الر1اط, 

عمارة رقم 32, الشقة رقم 8, زنقة 

موالي أحمد الوكيلي, حسان.                                                                                                                                            

 12222 -                                          

الر1اط الر1اط

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

146489

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 غشت   13

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 LIMPE : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.SERVICES

غرض الشركة بإيجاز : 1. تنظيف 

 .2 الصناعية  و  الأجارية  البنايات 

تهيئة املناطق الخضراء 3.                                                         

  ابشغا  العامة.

الر1اط,   : االجأماعي  املقر  عنوان 

زنقة   ,8 الشقة رقم   ,32 عمارة رقم 

حسان.-  الوكيلي,  أحمد  موالي 

12222 الر1اط الر1اط.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسما   مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالأالي:

 522   : الحواط  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122,22 درهم للحصة .

 522   : خر1وش  رضوان  السيد 

حصة بقيمة 122,22 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الحواط عنوانه)ا) 

 ,59 عمارة  لفروكي,  تجزئة  سال, 

سال   11222 حي كريمة.   ,23 الشقة 

سال.

السيد رضوان خر1وش عنوانه)ا) 

 ,29 الشقة   ,17 العمارة  تامسنا, 

 .22 املنصور  جنان  إي,  الشطر 

12222 تامسنا تامسنا.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الحواط عنوانه)ا) 

 ,59 عمارة  لفروكي,  تجزئة  سال, 

سال   11222 حي كريمة.   ,23 الشقة 

سال

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   26 بأاريخ  الأجارية بالر1اط  

2222 تحت رقم 277 .

925I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

 STE ELECTRO KISSAN SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رف  رأسما  الشركة

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ،  5222،

OUARZAZATE MAROC

 STE ELECTRO KISSAN SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 DR وعنوان مقرها اإلجأماعي
 TAFGALT MAZGHUITA

ZAGORA -  5222 زاكورة املغرب.
رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.1813/197

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تم   2222 شتنبر   12 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  
 12.222« أي من  درهم»   592.222«
عن  درهم»   622.222« إلى  درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بزاكورة  بأاريخ 26 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 321.

926I

segex

ESRA  UNLIMITED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 232  ،
32222، fes MAROC

ESRA  UNLIMITED  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الشقة 
رقم 11 الطابق 3 القطعة رقم 29  
تجزئة النزهة طريق عين الشقف 

فاس  - 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63961
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
  ESRA  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

. UNLIMITED
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و  بي    : بإيجاز  الشركة  غرض 

توزي  مواد الأجميل .

الشقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

القطعة رقم 29    3 الطابق   11 رقم 

الشقف  عين  طريق  النزهة  تجزئة 

فاس  - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيدة رانيا تجاني :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : السيدة مريم السعيدي  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  تجاني  رانيا  السيدة 

ق  م  البليدة  الأجاني  احمد  زاوية 

فاس  32222 فاس املغرب.

السيدة مريم السعيدي  عنوانه)ا) 

الزاوية الأيجانية البليدة م ق فاس 

32222 فاس املغرب .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  تجاني  رانيا  السيدة 

ق  م  البليدة  الأجاني  احمد  زاوية 

فاس  32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   25 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم  235.

927I

C E INVEST MAROC 

MENUISERIE EL AMRI
إعالن مأعدد القرارات

C E INVEST MAROC

 Bd 11 Janvier Centre Affaire

 EL ABRAGE IMM D 3ème

 étage Apprt N° 11. ،  2222،

MARRAKECH MAROC

MENUISERIE EL AMRI   »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: حي بيوت 

البون رقم 356 النخيل الشمالي - - 

مراكش املغرب .

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.62 13

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 22 دجنبر 2219

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

الذي ينص على  قرار رقم واحد: 

من  الشركة  تسمية  تغير  مايلي: 

مينوزري العامري الى عمري ستيل 

الذي ينص على  اثنان:  قرار رقم 

من  االجأماعي  املقر  تحويل  مايلي: 

النخيل   356 رقم  البون  بيوت  حي 
كاوي  بن  دوار  الى  مراكش  الشمالي 

الشريفية تسلطانت مراكش   

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

على  ينص  الذي  اتنان:  رقم  بند 

مايلي: تسمية الشركة 

على  ينص  الذي  اربعة:  رقم  بند 

مايلي: املقر االجأماعي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم  52 11.

928I

alfafisc sarl

STE TRANSCROP SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

alfafisc sarl

 QUARTIER ADMINISTRATIF;

 Place des taxis Complexe dar

 taleb ouled teima Ouled Teima،

83352، OULED TEIMA MAROC

  STE TRANSCROP SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الكفيفات 

الجماعة القروية الكفيفات اوالد 

تايمة  - 83352 اوالد تايمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

7221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   27

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. TRANSCROP SARL AU

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسأخدمين لحساب الغير .

عنوان املقر االجأماعي : الكفيفات 

اوالد  الكفيفات  القروية  الجماعة 

تايمة  - 83352 اوالد تايمة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

الديوان  الصمد  عبد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الديوان  الصمد  عبد  السيد 

الديوان  ايت  دوار  عنوانه)ا) 

اوالد   83352 الكفيفات اوالد تايمة 

تايمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الديوان  الصمد  عبد  السيد 

الديوان  ايت  دوار  عنوانه)ا) 

اوالد   83352 الكفيفات اوالد تايمة 

تايمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بأاريخ  بأارودانت   االبأدائية 

غشت 2222 تحت رقم 1171.

929I

TECO GEST SARLAU

TERIYAKI
إعالن مأعدد القرارات

TECO GEST SARLAU

 N° 5 Appt 7 GH 7 Opperation

 Erreda Oulfa CASABLANCA،

22222، CASABLANCA MAROC

TERIYAKI »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: تجزئة 

ابنصاري، رقم 68, دار بوعزة نواصر 

27223 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

. 62297

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 26 يونيو 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

الذي  قرار رقم تفويت الحصص: 

قام السيد هشام  ينص على مايلي: 

ببي   العقد  بموجب هذا  املنصوري 

وتفويت152 )مائة وخمسون) حصة 

شركة   في  يملكها  التي  حصصه  من 

إلى السيد إبراهيم مساعد  »تيرياكي» 

بثمن  يقبلها  الذي  إسماعيل  محمد 

قام السيد  درهم.    15222.22 قدره 

ناجي يونس بموجب هذا العقد ببي  

وتفويت152 )مائة وخمسون) حصة 

شركة   في  يملكها  التي  حصصه  من 

إلى السيد إبراهيم مساعد  »تيرياكي» 

بثمن  يقبلها  الذي  إسماعيل  محمد 

قدره 15222.22 درهم.

مسييرجديد:  تعيين  رقم  قرار 

تعيين مسير  الذي ينص على مايلي:  

إبراهيم  السيد  الجديد  املساعد 

يدير  إسماعيل.    محمد  مساعد 

الشركة املسيرون املشاركون السيد 

اسماعيل  محمد  مساعد  ابراهيم 

والسيد  املنصوري  هشام  والسيد 

ناجي يونس
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قرار رقم تحديث النظام ابسا�شي 

للشركة: الذي ينص على مايلي: يقرر 

االجأماع العام للشركاء تعديل املواد 

6 و 7 و 12 و 13 من النظام ابسا�شي

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

الذي ينص على   :7 و   6 بند رقم 

 352 يونس    ناجي  السيد  مايلي:  

املنصوري  هشام  السيد  حصة 

إبراهيم مساعد  السيد  حصة   352

محمد إسماعيل 322 حصة املجموع 

لرأس  املكونة  ابسهم  عدد  يساوي 

املا : 1222

ينص  الذي   :13 و   12 رقم  بند 

املسيرون  الشركة  يدير  مايلي:  على 

مساعد  ابراهيم  السيد  املشاركون 

هشام  والسيد  اسماعيل  محمد 

املنصوري والسيد ناجي يونس

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

غشت 2222 تحت رقم 219  7.

912I

LE PREMIER CONSEIL

FZ BEAUTY CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

 2222، MARRAKECH MAROC

FZ BEAUTY CENTER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة جواد العمارة 

129 الشقة رقم 43 ,الكابق الثالث 

مراكش 2222  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

126983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 FZ  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BEAUTY CENTER

تصفيف   : غرض الشركة بإيجاز 
الشعر للسيدات أو الرجا  يشغلون 

أكثر من شخصين

الشعر  لأصفيف  صالون 

والأجميل

بي     - واللياقة  الجما   مركز 

مسأحضرات الأجميل بالأقسيط..

عنوان املقر االجأماعي : شارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة جواد العمارة 

,الكابق الثالث   43 الشقة رقم   129

مراكش 2222  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

خويي  الزهراء  فاطمة  السيدة 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

خويي  الزهراء  فاطمة  السيدة 

الشياضمة  درب  الحارة  عنوانه)ا) 
رقم 4 الحي الشأوي  2222  مراكش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

خويي  الزهراء  فاطمة  السيدة 

الشياضمة  درب  الحارة  عنوانه)ا) 
رقم 4 الحي الشأوي  2222  مراكش 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ 26 أكأو1ر  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 116255.

911I

segex

BELLATIONA GROSSISSTA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

segex

 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 232  ،

32222، fes MAROC

 BELLATIONA GROSSISSTA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي املحل رقم 

3 تجزئة 64 شارع املدينة املنورة 

 FES حي االمل طريق صفرو فاس

32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6 271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 غشت   19

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BELLATIONA GROSSISSTA

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لوازم او مسألزمات للصيدلة.

عنوان املقر االجأماعي : املحل رقم 

3 تجزئة 64 شارع املدينة املنورة حي 

 FES 32222 االمل طريق صفرو فاس

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيدة احسان العمراني الحن�شي 

درهم   122 بقيمة  حصة   252   :

للحصة .

السيدة ليلى البردعي :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد فؤاد فياللي ادري�شي :  252 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة احسان العمراني الحن�شي 
بدر  حي  زرياب  زنقة   48 عنوانه)ا) 

 32222 فاس  السمن  عين  طريق 

فاس املغرب.

عنوانه)ا)  البردعي  ليلى  السيدة 
48 زنقة زرياب حي بدر فاس 32222 

فاس املغرب.

ادري�شي  فياللي  فؤاد  السيد 
البهاء  شارع   39 رقم  عنوانه)ا) 

النرجس فاس 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

البردعي  االله  عبد  السيد 
بدر  حي  زرياب  زنقة   48 عنوانه)ا) 

 32222 فاس  السمن  عين  طريق 

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   22 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 55 2.

912I

مونيتيد

 YB BUREAUTIQUE(
 INFORMATIQUE ET

SERVICE (Y2BIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مونيتيد

شارع الجوالن حي الفانوس رقم 12 

الطابق االر�شي مكأب رقم 2 تطوان 

، 93222، تطوان املغرب

 YB BUREAUTIQUE(

 INFORMATIQUE ET SERVICE

Y2BIS) شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الجوالن حي الفانوس الطابق 

املخفض رقم 12 السدة مكأب 
رقم3 تطوان تطوان 93222 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

27627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 أكأو1ر   26

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 YB BUREAUTIQUE(  :

 INFORMATIQUE ET SERVICE

.(Y2BIS

غرض الشركة بإيجاز : تهيئة و1ي  

معدات الحاسوب.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الطابق  الفانوس  حي  الجوالن 

مكأب  السدة   12 رقم  املخفض 
تطوان   93222 تطوان تطوان  رقم3 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 522   : سبيتي  ابتسام  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : يوسف  اعراب  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ابتسام سبيتي عنوانه)ا) 

شارع حمان فطواكي زنقة لوزة رقم 

16 93222 تطوان املغرب.

عنوانه)ا)  السيد يوسف اعراب  

 4 شارع االدقية اقامة الفجر الطابق 

شقة رقم 9 93222 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ابتسام سبيتي عنوانه)ا) 

شارع حمان فطواكي زنقة لوزة رقم 

16 93222 تطوان املغرب

عنوانه)ا)  السيد يوسف اعراب  

 4 شارع االدقية اقامة الفجر الطابق 

شقة رقم 9 93222 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بأطوان  بأاريخ 23 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 3726.

913I

MCG

سابليكس
إعالن مأعدد القرارات

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 1 ,

 Guéliz, Marrakech ،  2222،

MARRAKECH MAROC

سابليكس  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: بي كا 1، 

طريق الطوالب، دوار الصوالح، 

البريكيين، الرحامنة - - بن جرير 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.131

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 22 يوليوز 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

بي  حصص

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

إسأقالة مسير

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسير جديد

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

املصادقة على قانون أسا�شي جديد 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 
النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
و  وحيد  شريك  عمر  مرشد  السيد 

يمألك 122 حصة
على  ينص  الذي   :11 رقم  بند 
 : للشركة  وحيد  مسير  تعيين  مايلي: 
 ، يقبل  الذي   ، عمر  مرشد  السيد 

لفترة غير محدودة
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
إلى  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
شركة محدودة املسؤولية من شريك 
وحيد واعأماد قانون  أسا�شي جديد 

للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بأاريخ  جرير   بابن  االبأدائية 

غشت 2222 تحت رقم 122.

914I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»SIGMA 2H«
إعالن مأعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°31 , lotissement Al Qods, El
Jadida ، 2 222، الجديدة املغرب

»SIGMA 2H» »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجأماعي: 12، بلوك 
D، تجزئة النجد، الجديدة - 222 2 

الجديدة املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.9689

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 
املؤرخ في 29 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت السيد يونس خالد يحيى   1-
لفائدة  الشركة  في  حصصه  جمي  
السيد عبد هللا الطعماوي. -2 تعيين 
كمسير  الطعماوي  هللا  عبد  السيد 
للشركة بعد اسأقالة السيد يونس 

خالد يحيى.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 
النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم  1-7-6: الذي ينص على 
مسير   - الشركاء.  حصص   - مايلي: 

الشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  بالجديدة   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 1  25.

915I

FIDUCIAIRE RICH

TIDOUWA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ENTREPRISE RICH
 N° 6BIS RUE TANGER RICH ،

52 22، RICH MAROC
TIDOUWA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر ايت 
حطاب,جماعة ايت يحيى,  الريش - 

ميدلت-  - 22 52 الريش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
2 81

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   22
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TIDOUWA
-اشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخألفة.
عنوان املقر االجأماعي : قصر ايت 
 - الريش  حطاب,جماعة ايت يحيى,  

ميدلت-  - 22 52 الريش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : السيد اوديش لحسن   

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اوديش لحسن   عنوانه)ا) 

,اموكر,  قصر ايت حطاب,ايت يحيى 

املشيل 22 52 الريش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اوديش لحسن   عنوانه)ا) 

,اموكر,  قصر ايت حطاب,ايت يحيى 

املشيل 22 52 الريش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بميدلت  بأاريخ 29 شتنبر 

2222 تحت رقم 156.

916I

MESA WORK

»LES TROIS GOUTS«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

«LES TROIS GOUTS«

 AVENUE IBN BADIS 2EME

 ETAGE APPT 19 (MELK ZOUBIR

 ET RKIA( – EL JADIDA ، 2 222،

EL JADIDA MAROC

»LES TROIS GOUTS» شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع ابن 

باديس، الطابق الثاني، الشقة رقم 

19، )ملك الز1ير ورقية)، الجديدة - 

222 2 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 LES«  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.«TROIS GOUTS
مقهى   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومطعم. - مقشدة. ممو  الحفالت..
عنوان املقر االجأماعي : شارع ابن 
الشقة رقم  الثاني،  الطابق  باديس، 
 - الجديدة  )ملك الز1ير ورقية)،   ،19

222 2 الجديدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد قمري محمد زكرياء :  752 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
:  252 حصة  السيدة فؤاد نادية 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
زكرياء  محمد  قمري  السيد 
عنوانه)ا) الجديدة 222 2 الجديدة 

املغرب.
عنوانه)ا)  نادية  فؤاد  السيدة 

الجديدة 222 2 الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
زكرياء  محمد  قمري  السيد 
عنوانه)ا) الجديدة 222 2 الجديدة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بأاريخ  بالجديدة   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم  1 25.

917I

مسأأمنة فيسكاكوم

OPTIQUE NAHRAOUI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مسأأمنة فيسكاكوم
رقم 25، زنقة املستشفى، ، 25352، 

وادي زم املغرب
OPTIQUE NAHRAOUI شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الرقم 29، 

زنقة العيون، - 25352 وادي زم 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

12 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2219 شتنبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.OPTIQUE NAHRAOUI

غرض الشركة بإيجاز : نظاراتي.

الرقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

29، زنقة العيون، - 25352 وادي زم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 92.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد نهراوي محمد أمين :  922 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

أمين  محمد  نهراوي  السيد 

العيون،  زنقة   ،29 الرقم  عنوانه)ا) 

25352 وادي زم املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

أمين  محمد  نهراوي  السيد 

العيون،  زنقة   ،29 الرقم  عنوانه)ا) 

25352 وادي زم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بوادي زم  بأاريخ 26 شتنبر 

2219 تحت رقم 187/2219.

918I

GK SERVICE CONFORT

JORF GAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام ابسا�شي للشركة

GK SERVICE CONFORT

 LOT JAWHARA ، 2 222، EL 129

JADIDA MAROC

JORF GAZ »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 

 RESIDENCE AL FATH   N°2

 IMM C ROUTE MARRAKECH -

.2 222 EL JADIDA MAROC

»مالءمة النظام ابسا�شي للشركة»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.2 55

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 14 شتنبر 2222

ابسا�شي  النظام  مالءمة  تقرر 

القانون:  مقأضيات  م   للشركة 

 MODIFICATION ARTICLE1,6ET

 7 SE RAPPORTANT

 RESPECTIVEMENT A LA

 FORME-APPORT-CAP ITAL

 SOCIAL

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبأدائية بالجديدة  بأاريخ 28 شتنبر 

2222 تحت رقم 25396.

919I

MESA WORK

»PHYSIOCURE«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DELTA CONSEIL

تجزئة مونفلوري زنقة بال  بن 

ر1اح عمارة 66 شقة 2 الجديدة ، 

EL JADIDA MAROC ،2 222

»PHYSIOCURE» شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجأماعي  تجزئة 

مونفلوري زنقة بال  بن ر1اح عمارة 

66 شقة 2 الجديدة - 222 2 

الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

17223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.«PHYSIOCURE«

العالج   -  : غرض الشركة بإيجاز 

في  الأأهيل  إعادة   - الطبيعي. 

النفسية  والصدمات  الروماتيزم 

وابمراض العصبية. الأدليك..

تجزئة    : االجأماعي  املقر  عنوان 

مونفلوري زنقة بال  بن ر1اح عمارة 

 2 222  - الجديدة   2 شقة   66

الجديدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

الزهراء   فاطمة  مرابح  السيدة 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الزهراء   فاطمة  مرابح  السيدة 

عنوانه)ا) الجديدة 222 2 الجديدة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الزهراء   فاطمة  مرابح  السيدة 

عنوانه)ا) الجديدة 222 2 الجديدة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  بالجديدة   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 32 25.

922I

ZOHASI SAHARA

STE CYCLAMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZOHASI SAHARA

193 شارع مزوار، حي الفأح، 

العيون، 72222، العيون املغرب

STE CYCLAMED شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 727 

رقم 772 - 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

33297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CYCLAMED

جم    -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإعادة  والقضاء  ومعالجة  وإزالة 

الأدوير لجمي  أنواع النفايات بما في 

والصيدالنية  الطبية  النفايات  ذلك 

والكيميائية وتنظيف كل من نفايات 
املطارات واملجازر

الطبية  املواد  اسأيراد وتصدير   -

بأنشطة  املأعلقة  املعدات  وجمي  

معالجة وإعادة تدوير النفايات .

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
العيون   72222  -  772 رقم   727

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 
درهم، مقسم كالأالي:

 252   : عب�شي  بشرى  السيدة 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد محمد صقلي :  252 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد عبدالودود خر1وش :  252 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

  : سكوا   مكسيم  جعفر  السيد 
252 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عب�شي  بشرى  السيدة 
 12252 بساتين املنزه املنزه   23 فيال 

الصخيرات تمارة املغرب.
عنوانه)ا)  صقلي  محمد  السيد 
الرياض   حي  الخضراء  املسيرة  شارع 

53222 افران املغرب.
خر1وش  عبدالودود  السيد 
حي   22 رقم  بدر  تجزئة  عنوانه)ا) 
الرجاء في هللا ح ي م 12212 الر1اط 

املغرب.
سكوا   مكسيم  جعفر  السيد 
 ALLEE  LEO RIQUIER 9 عنوانه)ا) 

WASQUEHAL 59292 فرنسا.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
- السيد محمد صقلي عنوانه)ا)

حي  الخضراء  املسيرة  شارع 
الرياض 53222 افران املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالعيون  بأاريخ 22 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 2321/2222.
921I

EQUIPE CONSEILS

LUM YOUBAHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EQUIPE CONSEILS
 CENTRE RIAD 61, ANGLE AV

 LALLA YACOUT & MOSTAPHA
 EL MAANI N° 69 2eme

 ETAGE Casablanca، 22222،
CASABLANCA MAROC

 YOUBAHA LUM .SARL au 

شركة

انحال  الشركة

تعيين مأمور الأصفية

 YOUBAHA LUM SARL AU

الجم  العام غير العادي لشركاء 

شركة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة  

ذات شريك واحد رأس مالها 

122222  درهم

قرر بأاريخ 12/2218/ 2 املوافقة 

علي: 

 انحال  شركة:

تعيين السيد املصفي أمل احمد 

مأمور الأصفية 

مليل  طيت  االجأماعي  املقر  و 

كمكان   23 رقم  النبي  عبد  تجزئة 

الأصفية 

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية  املحكمة   لدى  الضبط 

 1 /12/2218 بأاريخ  بالدار بيضاء  

تحت رقم 685392.

922I

ZOHASI SAHARA

STE.ROCHE.BULDS.ZM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZOHASI SAHARA

193 شارع مزوار، حي الفأح، 

العيون، 72222، العيون املغرب

STE.ROCHE.BULDS.ZM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 62 زنقة 

دحى ولد احميدة حي طانطان 

72222 السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

22 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

STE.  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ROCHE.BULDS.ZM

بناء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصني  واسأغال  وتحويل واسأيراد 

وتصدير جمي  ابحجار على اخأالف 

أنواعه....

زنقة   62  : عنوان املقر االجأماعي 

دحى ولد احميدة حي طانطان 72222 

السمارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد الصالح زغام :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : شرامهة  الحسن  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زغام  الصالح  السيد 

رقم  دون  ج  بلوك  السالم  توسعة 

72222 السمارة املغرب.

السيد الحسن شرامهة عنوانه)ا) 

حي طانطان زنقة دحى ولد احميدة 

رقم 62 72222 السمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  زغام  الصالح  السيد 

رقم  دون  ج  بلوك  السالم  توسعة 

72222 السمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  بالسمارة   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 145.

923I

DARYUN SARL AU

SIRIVS COMMERCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SIRIVS COMMERCE SARL AU

26, محج مرس السلطان الطابق 

1 الشقة رقم 3  الدار البيضاء 

 CASABLANCA ،22226 ، املغرب

MAROC

SIRIVS COMMERCE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 26, محج 

مرس السلطان الطابق 1 الشقة 

رقم 3 - 22226  الدار البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

  473847

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 SIRIVS : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

. COMMERCE

اسأيراد،   : غرض الشركة بإيجاز 

شراء، بي  وتسويق أجهزة الكمبيوتر.

عنوان املقر االجأماعي : 26, محج 

مرس السلطان الطابق 1 الشقة رقم 

3 - 22226  الدار البيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : الحسين  مزوز  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحسين  مزوز  السيد 

سيدي مومن إقامة البسأان عمارة 

الف 6 رقم 15 22 22  الدار البيضاء  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الحسين  مزوز  السيد 

سيدي مومن إقامة البسأان عمارة 

الف 6 رقم 15 22 22  الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم -.

92 I

CYBER HYMOS

سيبير هيموس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CYBER HYMOS

تجزئة بنخران زنقة O2 رقم 27 

وجدة - 62222 وجدة املغرب. ، 

62222، وجدة املغرب

سيبير هيموس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

بنخران زنقة O2 رقم 27 وجدة - 

62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

2 271

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2211 أكأو1ر   21

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

سيبير   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

هيموس.

مقهى    : بإيجاز  الشركة  غرض 

االنترنت,بي  و شراء واصالح املعدات 

الكمبيوتر.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - وجدة   27 رقم   O2 زنقة  بنخران 

62222 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 122   : هشام  الرماني  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هشام  الرماني  السيد 

الحي املحمدي زنقة سايكون رقم 21 

وجدة 62222 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  هشام  الرماني  السيد 

الحي املحمدي زنقة سايكون رقم 21 

وجدة 62222 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   16 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

2211 تحت رقم -.

925I

DARYUN SARL AU

DARYUN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DARYUN SARL AU

26, محج مرس السلطان الطابق 

1 الشقة رقم 3  الدار البيضاء 

 CASABLANCA ،22226 ، املغرب

MAROC

DARYUN  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 26, محج 

مرس السلطان الطابق 1 الشقة 

رقم 3  - 22226 الدار البيضاء  

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

  473843

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. DARYUN

:  أحداث،  غرض الشركة بإيجاز 

اسأيراد مسأحضرات الأجميل.

عنوان املقر االجأماعي : 26, محج 

مرس السلطان الطابق 1 الشقة رقم 

3  - 22226 الدار البيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

العيساوي  الحميد  عبد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

العيساوي  الحميد  عبد  السيد 

عنوانه)ا) مسعودية زنقة 37 رقم 25 

ق ج 32 22 الدار البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

العيساوي  الحميد  عبد  السيد 

عنوانه)ا) مسعودية زنقة 37 رقم 25 

ق ج 32 22 الدار البيضاء  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم -.

926I

TOUMLILINE TOURS

تومليلين تور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

TOUMLILINE TOURS
 N°16 LOT SAADA II, AZROU ،

53122، AZROU MAROC
تومليلين تور شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي : رقم 16  
تجزئة السعادة 2  - 53122 ازرو 

املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.829

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 23 يوليوز 2222 تقرر حل 
تومليلين تور شركة ذات املسؤولية 
 52.222 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 
16  تجزئة السعادة 2  - 53122 ازرو 

املغرب نتيجة لعجز مادي.
و عين:

و  البراهيمي  عائشة   السيد)ة) 
السعادة  تجزئة   16 رقم  عنوانه)ا) 
)ة)  ازرو املغرب كمصفي   53122  2

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
 16 يوليوز 2222 وفي رقم  بأاريخ 23 
ازرو   53122  -  2 السعادة  تجزئة 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   12 بأاريخ  بازرو   االبأدائية 

2222 تحت رقم 2222/ 18.
927I

محاسبات البيروني

132204
عقد تسيير حر بصل تجاري )ابشخاص 

املعنويون)
عقد تسيير حر بصل تجاري

13222 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
مروان  أعطى   2222 شتنبر   27 قي 
لحفي�شي املسجل بالسجل الأجاري 
باملحكمة الأجارية بمراكش حق   22

التسيير الحر لألصل الأجاري الكائن 
ب حي الزيأون 2 بلوك 3 رقم 22 ا بن 

مراكش    2222  - مراكش  تاشفين 

ملدة  شوب  انبدبف  لفائدة  املغرب 

أكأو1ر 2222   27 3 سنة تبأدئ من 

مقابل   2222 أكأو1ر   27 و تنأهي في 

مبلغ شهري قيمأه 2.222 درهم.

928I

CRB CONSEIL

SOMADIFER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

CRB CONSEIL

حي الهناء شارع ابن سينا رقم  21 ، 

22282، الدار البيضاء املغرب

SOMADIFER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجأماعي 46، شارع 

الزرقطوني الطابق 2، الشقة رقم 

6 46، شارع الزرقطوني الطابق 2، 

الشقة رقم 6 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

. 62395

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تم تغيير  31 غشت 2222  املؤرخ في 

البضائ »  »نقل  الشركة من  نشاط 

إلى »النقل البري للشحن».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 746331.

929I

مكأب الرياني للمحاسبة

فيسباي أنفيست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكأب الرياني للمحاسبة

شارع محمد داود رقم232  تطوان ، 

2 932، تطوان املغرب

فيسباي أنفيست  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

مز�شى ابن نصير إقامة مو�شى ابن 

نصير رقم 7 الطابق ابو  رقم 2 - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

128231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

فيسباي أنفيست .

: بي  املواد  غرض الشركة بإيجاز 

الغذائية.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

ابن  مو�شى  إقامة  نصير  ابن  مز�شى 

 -  2 الطابق ابو  رقم   7 نصير رقم 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد بودرة كريم :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بودرة كريم عنوانه)ا) شارع 

  15 شقة   3 ط   79 جبل تدغين رقم 

93222 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بودرة كريم عنوانه)ا) شارع 

  15 شقة   3 ط   79 جبل تدغين رقم 

93222 تطوان املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 152 23.

932I

MARGEST SARL AU

T.D.B
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MARGEST SARL AU

272 تجزئة العزوزية مراكش ، 

2222 ، مراكش املغرب

T.D.B     شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 255   

الطابق االر�شي تجزئة القيروان 

تحناوت  - 2322  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

126919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

    T.D.B : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائ  -االمن و املراقبة -الأعليب..

عنوان املقر االجأماعي : رقم 255   

القيروان  تجزئة  االر�شي  الطابق 

تحناوت  - 2322  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد بويفدن عمر :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : يوسف  بويفدن  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عمر  بويفدن  السيد 

مركز سيدي محمد اوفارس تحناوت 

2322  مراكش املغرب.

السيد بويفدن يوسف عنوانه)ا) 

مركز سيدي محمد اوفارس تحناوت 

2322  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عمر  بويفدن  السيد 

مركز سيدي محمد اوفارس تحناوت 

2322  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ 25 أكأو1ر  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 116221.

931I

STE HTCPRO SARL

B.S. KHADAMAT 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL

 RUE MLY ABDERAHMANE ، 38

1 222، KENITRA MAROC

 B.S. KHADAMAT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 47 زنقة 

أمر ابن العاص إقامة إسماعيل 

مكأب رقم 4 - 222 1 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

56415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   25

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 B.S.   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KHADAMAT

تسويق   -  : غرض الشركة بإيجاز 

املواد الغذائية

- تجارة

- اسأيراد وتصدير.
زنقة   47  : عنوان املقر االجأماعي 

إسماعيل  إقامة  العاص  ابن  أمر 

القنيطرة   1 222  -  4 رقم  مكأب 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : بويريك  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بويريك  سعيد  السيد 
 1 222   18 رقم   15 بلوك  بام  حي 

سيدي سليمان املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بويريك  سعيد  السيد 
 1 222   18 رقم   15 بلوك  بام  حي 

سيدي سليمان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 62 79.

932I

STE FIDMEK

MAX CONFORT CLIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt1  ،

52252، Meknes Maroc

MAX CONFORT CLIM شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 2 1 

الشطر ا تجزئة رياض الزيأون 

مكناس - 52252 مكناس اململكة 

املغر1ية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

528 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 MAX  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.CONFORT CLIM

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

CLIMATISATION-

PLOMBERIE-

.TRAVAUX DIVERS-

رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الشطر ا تجزئة رياض الزيأون   1 2

اململكة  مكناس   52252  - مكناس 

املغر1ية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيد ادريس بوطالب 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ادريس بوطالب عنوانه)ا) 

2 مكناس  الشطر   1 51 مرجان  رقم 

52252 مكناس اململكة املغر1ية.
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والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ادريس بوطالب عنوانه)ا) 

2 مكناس  الشطر   1 51 مرجان  رقم 

52252 مكناس اململكة املغر1ية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بمكناس  بأاريخ 26 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 3278.

933I

CABINET RAMI EXPERTISE

UP INTERACTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجأماعي للشركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 32 ، 32222،

Fés, Maroc

UP INTERACTIONS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 44 شارع 

محمد سالوي فاس - 32222 فاس  

املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.61435

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 21 يوليوز 2222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

 - فاس  سالوي  محمد  شارع   44«

32222 فاس  املغرب» إلى »مكأب 26 

العمارة د، فضاء رحاب فاس، شارع 

الطابق الخامس  عال  بن عبد هللا، 

فاس - 32222 فاس  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   25 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 92 2.

934I

STE HTCPRO SARL

BEN CONFORT TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL

 RUE MLY ABDERAHMANE ، 38

1 222، KENITRA MAROC

BEN CONFORT TRANS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 1 

تجزئة سمية محل رقم 1 - 222 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

56453

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 BEN  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CONFORT TRANS

نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسأخدمين.

 1 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 1 222  -  1 تجزئة سمية محل رقم 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيد السعيد بنأوري 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد السعيد بنأوري عنوانه)ا) 

رقم 1 تجزئة سمية  222 1 القنيطرة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد السعيد بنأوري عنوانه)ا) 

رقم 1 تجزئة سمية  222 1 القنيطرة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 79489.

935I

dalha interim

QPSTORES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

dalha interim

 223BD Emile Zola Casablanca

 223BD Emile Zola Casablanca،

222 2، CASABLANCA maroc

QPSTORES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 16 زنقة 

18 حي السعادة سيدي البرنو�شي 

الدارالبيضاء - 22622 الدارالبيضاء 

املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.238193

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 27 أكأو1ر 2222 تقرر حل 

شركة ذات املسؤولية   QPSTORES

 122.222 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

سيدي  السعادة  حي   18 زنقة   16

 22622  - الدارالبيضاء  البرنو�شي 

الدارالبيضاء املغرب نتيجة لركود اال 

قثصاد الوطني.

و عين:

السيد)ة) امينة  امين و عنوانه)ا) 

سيدي  السعادة  حي   18 زنقة   16

 22622 الدارالبيضاء  البرنو�شي 

)ة)  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

بأاريخ 27 أكأو1ر 2222 وفي 16 زنقة 

البرنو�شي  سيدي  السعادة  حي   18

الدارالبيضاء - 22622 الدارالبيضاء 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748134.

936I

FCG AL AMANE

M4Z BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FCG AL AMANE

 16RUE SEBOU APT2 AGDAL

 RABAT 16RUE SEBOU APT2

 AGDAL RABAT، 12292، RABAT

MAROC

M Z BUILDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 7 زاوية 

الرايس مارسيل و عمر السالوي 

الشقة 17 القبيبات  - 12252 

الر1اط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

146465

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 M Z  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.BUILDING
أعما    : بإيجاز  الشركة  غرض 
اإلنشاءات املخألفة و البناء- اسأيراد 

و تصدير.
زاوية   7  : املقر االجأماعي  عنوان 
السالوي  عمر  و  مارسيل  الرايس 
 12252  - القبيبات    17 الشقة 

الر1اط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد منير عنيبري :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عنيبري  منير  السيد 
شارع سيدي محمد بن عبدهللا    2
الر1اط   12252 العكاري    9 الشقة 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عنيبري  منير  السيد 
شارع سيدي محمد بن عبدهللا    2
الر1اط    12252 العكاري    9 الشقة 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكأو1ر   26 بأاريخ  الأجارية بالر1اط  

2222 تحت رقم 22 127.

938I

FIDUCO ATROU TANTAN

 SAID TAMEHROUCHTE
FISH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCO ATROU TANTAN
TANTAN TANTAN، 82212، TAN-

TAN maroc

 SAID TAMEHROUCHTE FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي السالم   
بلدية الوطية 82212  طانطان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
5527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   12
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 SAID  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.TAMEHROUCHTE FISH
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسماك نقل البضائ  .
حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
  82212 الوطية  بلدية  السالم   

طانطان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222   : السيد سعيد الرموك  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد سعيد الرموك  
دوار تمحروشت حي لال مريم  85222 

سيدي افني املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  السيد سعيد الرموك  
دوار تمحروشت حي لال مريم  85222 

سيدي افني املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بطانطان  بأاريخ 22 شتنبر 

2222 تحت رقم 178.
939I

FB2H CONSEILS

AL HIZAM SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FB2H CONSEILS

 N°25 BLOC P CITE LA

 RÉSISTANCE ،  5222،

OUARZAZATE MAROC

AL HIZAM SERVICE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 279 

حي املسيرة - 5222  ورزازات املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.8215

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 32 شتنبر 2222 تقرر حل 

 AL شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها  مبلغ    HIZAM SERVICE

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

 - املسيرة  حي   279 رقم  اإلجأماعي 

نتيجة    املغرب  ورزازات    5222

اإلقأصادية  الظروف  و  املنافسة   :

الصعبة.

 17 و حدد مقر الأصفية ب رقم 

حي املسيرة  - 5222  ورزازات املغرب. 

و عين:

و  بوسعيد  محمد    السيد)ة) 

عثمان  سيدي  زاوية  دوار  عنوانه)ا) 

املغرب  ورزازات    5222 ترميكت 

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقأضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

: رقم 17 حي املسيرة ورزازات

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  بورزازات   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 526.

9 2I

CABINET HOURMANEK

STE  INJAD  PNEU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET HOURMANEK

 IMM  HICHAM AVENUE  315

 HASSAN  II  AGADIR ، 82222،

agadir maroc

STE  INJAD  PNEU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي محطة 

شا  تيكيوين رقم 8-9      اكادير   

املغرب - 86352   اكادير        املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

44549

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

  STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.INJAD  PNEU

غرض الشركة بإيجاز : بي  وتوزي  

املطاطية  االطارات  ماركات  جمي  

والشاحنات  لسيارات  املسأعملة 

،الأفكيك،املوازنة. .الأجمي  

الأعديل،املوازي ،والأوازن.

بالبارد  االطارات  اصالح 

والحرارة.......

محطة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

اكادير          8-9 شا  تيكيوين رقم 

املغرب - 86352   اكادير        املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:



13949 الجريدة الرسميةعدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222) 

  : الكريني  محمد  موالي  السيد 

522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

  : الكريني  حسن  موالي  السيد 

522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الكريني  محمد  موالي  السيد 
موالي  شارع    252 رقم  عنوانه)ا)  

انزكان252  الحسني  حي  عبدهلل  

86152  انزكان   املغرب.

الكريني  حسن  موالي  السيد 

الحسن  موالي  شارع  عنوانه)ا)   
االو   رقم 23  انزكان 86152  انزكان   

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الكريني  حسن  موالي  السيد 

الحسن  موالي  شارع  عنوانه)ا)   
االو   رقم 23  انزكان 86152  انزكان   

املغرب

الكريني  محمد  موالي  السيد 

الحسن  موالي  شارع  عنوانه)ا)   
االو   رقم 23  انزكان 86152  انزكان   

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   26 بأاريخ  الأجارية باكادير  

2222 تحت رقم 96564.

941I

chettioui

SEPHORA TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

chettioui

حي املسيرة الخضراء,م/ا,شارع 
21,رقم 32 ، 92152، القصر الكبير 

املغرب

SEPHORA TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي السالم 

م/م زنقة 22 رقم 28 مكرر - 92152 

القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

2665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SEPHORA TRAV

االشغا    : غرض الشركة بإيجاز 

العامة للبناء.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

السالم م/م زنقة 22 رقم 28 مكرر - 

92152 القصر الكبير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : الكراوي  مراد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الكراوي  مراد  السيد  

 28 رقم   22 زنقة  م/م  السالم  حي 

92152 القصر الكبير املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مراد الكراوي عنوانه)ا) حي 

السالم م/م زنقة 22 رقم 28 92152 

القصر الكبير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  2  االبأدائية بالقصر الكبير  

شتنبر 2222 تحت رقم 26 .

9 2I

FIDUALOUKHOUA SARL

XEZNO MESTOUR CAR FES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUALOUKHOUA SARL

 N°152 RES AL YAKOUT AL

 BAHT MAIT HAY RIAD NARJISS

FES، 32222، FES MAROC

 XEZNO MESTOUR CAR FES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 9 

شارع واد املخازن نرجس  - 32222 

فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

. 7269

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تمت   2222 يوليوز   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :

مسأور  زكرياء  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجأماعية  حصة   5.222

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   5.222

يوليوز   27 بأاريخ  بنقاسم  محمد 

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليوز  بأاريخ  2  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 1789.

943I

Audit & Analyse

REVOCOAT MOROCCO
إعالن مأعدد القرارات

Audit & Analyse

 Bd Youssef Ibn Tachfine

 Résidence Côte d›Or, n°22،

92222، Tanger Maroc

REVOCOAT MOROCCO  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

 Ilot 61, :وعنوان مقرها االجأماعي

 ZF Business Center, lot n°  ,

 - - Zone Franche d’Exportation

طنجة املغرب .

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.51791

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 26 يوليوز 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

للتسرب  مانعة  منأجات  تصني  

لصناعة السيارات

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي:  

 Ilot 61, ZF إلى  الشركة  مقر  نقل 

 Business Center, lot n°  , Zone

.Franche d’Exportation, Tanger

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 

يأمثل   : الأجاري  النشاط  مايلي: 

عمل الشركة في تصني  املواد املانعة 

للتسرب لصناعة السيارات.

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

املقر اإلجأماعي :  يق  املقر اإلجأماعي 

 Ilot 61, ZF طنجة  ب   للشركة 

 Business Center, lot n°  , Zone

Franche d’Exportation

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   26 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 5185.

944I

STE SKY AFFAIRES شركة سكاي افير

STE SAQRONI شركة صقروني
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 STE SKY شركة سكاي افير

AFFAIRES

ملأقى شارع محمد الخامس و شارع 

الحسن الثاني اقامة عثمان الطابق 

الثاني رقم 6 بني مال ، 23222، بني 

مال  املغرب

STE SAQRONI شركة صقروني 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأصفية)
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وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 
االو  حي الحسني ملأقى شارع شوقي 
بني مال  - 23222 بني مال  املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.3911
الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
15 شتنبر 2222 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 STE SAQRONI الوحيد  الشريك 
رأسمالها  مبلغ  صقروني   شركة 
مقرها  وعنوان  درهم   22.222
اإلجأماعي الطابق االو  حي الحسني 
ملأقى شارع شوقي بني مال  - 23222 

بني مال  املغرب نتيجة   : توقيف.
و حدد مقر الأصفية ب الطابق 
االو  حي الحسني ملأقى شارع شوقي 
 APP 1ER ETAGE HAY مال   بني 
 HASSANI ANGLE BD CHAOUKI
مال   بني   BENI MELLAL 23222

املغرب. 
و عين:

السيد)ة) عبد الغاني  صقروني و 
دوار اوالد احمد بن غانم  عنوانه)ا) 
بن  الفقيه  املرب   اهل  اركيعة  اوالد 
صالح 23222 فقيه بن صالح املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املأعلقة بالأصفية : بني مال 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  مال    ببني  االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 632.

945I

dalha interim

MAROC MOTEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

dalha interim
 223BD Emile Zola Casablanca
 223BD Emile Zola Casablanca،

222 2، CASABLANCA maroc

MAROC MOTEUR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي :  222 

شارع عبد املومن رقم 5 الدرالبيضاء 

- 22332 الدرالبيضاء املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

. 25167

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في  2 شتنبر 2222 تقرر حل 

ذات  شركة   MAROC MOTEUR

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 122.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي  222 

شارع عبد املومن رقم 5 الدرالبيضاء 

- 22332 الدرالبيضاء املغرب نتيجة 

لنتيجة لركود االقأصادي الوطني.

و عين:

�شي محمد و  الغزافي    السيد)ة) 
 93 رقم   1 حي كرام زنقة  عنوانه)ا) 

 22252 الدارالبيضاء  السب   عين 

)ة)  كمصفي  املغرب  الدرالبيضاء 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

 222 وفي    2222 غشت  بأاريخ  2 

شارع عبد املومن رقم 5 الدرالبيضاء 

- 22332 الدرالبيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 8132 7.

946I

COMPTA ECO MAROC

KENZA CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COMPTA ECO MAROC

 BD  HASSAN II TISSIR II ، 127

26122، BERRECHID MAROC

KENZA CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزءة 

البي�شي الرقم 71 الطابق الثاني  

برشيد  - 26122 برشيد  املغرب .

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.11351

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تقرر   2222 شتنبر   11 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 KENZA الوحيد  الشريك  ذات 

رأسمالها  مبلغ    CONSULTING

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

الرقم  البي�شي  تجزءة  اإلجأماعي 

 26122 - الطابق الثاني  برشيد    71

عدم   : نتيجة    املغرب   برشيد  

هدفها  تحقيق  على  الشركة   قدرة 

الرءي�شي   ز1ونها   بفقدان  االجأماعي 

نتيجة  جاءحة كورونا .

تجزءة  الأصفية ب  مقر  و حدد 

الثاني   الطابق   71 الرقم  البي�شي 

برشيد  - 26122 برشيد  املغرب . 

و عين:

و  املسكي   هدى    السيد)ة) 

 71 تجزءة البي�شي الرقم  عنوانه)ا) 

الطابق الثاني  برشيد  26122 برشيد  

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   11 بأاريخ  االبأدائية ببرشيد  

2222 تحت رقم 1329.

947I

CONCEPT CR

كونسيبت س غ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONCEPT CR

تجزئة املنار حي الشرف إقامة رياض 

6 مأجر رقم 2 -  مراكش ، 2222 ، 

مراكش املغرب

كونسيبت س غ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

املنار حي الشرف إقامة رياض 6 

مأجر رقم 2 -  - 2222  مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

126931

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

كونسيبت س غ.

مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

املنار حي الشرف إقامة رياض 6 مأجر 
رقم 2 -  - 2222  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : بحماني  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بحماني  رشيد  السيد 

البيضاء    2222 البيضاء  الدار 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بحماني  رشيد  السيد 

البيضاء    2222 البيضاء  الدار 

املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بمراكش  بأاريخ - تحت رقم 

.-

948I

chettioui

PANSY TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

chettioui

حي املسيرة الخضراء,م/ا,شارع 

21,رقم 32 ، 92152، القصر الكبير 

املغرب

PANSY TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

الدرابة  جماعة السواكن قيادة 

سوق طلبة  - 92152 القصر الكبير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

2679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 PANSY : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص لحساب الغير.

دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 

قيادة  السواكن  جماعة  الدرابة  

القصر الكبير   92152 - سوق طلبة  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

الحجوي  السالم  عبد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الحجوي  السالم  عبد  السيد 

جماعة  الدرابة   دوار  عنوانه)ا) 

السواكن قيادة سوق طلبة  92152 

القصر الكبير املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحجوي  السالم  عبد  السيد 

جماعة  الدرابة   دوار  عنوانه)ا) 

 92152 السواكن قيادة سوق طلبة 

القصر الكبير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بأاريخ  االبأدائية بالقصر الكبير  

شتنبر 2222 تحت رقم 447.

949I

FIDUALOUKHOUA SARL

XEZNO MESTOUR CAR FES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

FIDUALOUKHOUA SARL

 N°152 RES AL YAKOUT AL

 BAHT MAIT HAY RIAD NARJISS

FES، 32222، FES MAROC

  XEZNO MESTOUR CAR FES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 9 

شارع واد املخازن نرجس فاس 

32222 فاس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

. 7269

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في 27 يوليوز 2222 تم تعيين 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

بنقاسم محمد  كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز  بأاريخ  2  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 1789/2222.

952I

FIDUALOUKHOUA SARL

XEZNO MESTOUR CAR FES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FIDUALOUKHOUA SARL

 N°152 RES AL YAKOUT AL

 BAHT MAIT HAY RIAD NARJISS

FES، 32222، FES MAROC

 XEZNO MESTOUR CAR FES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 9 

شارع واد املخازن نرجس  - 32222 

فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

. 7269

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تمت   2222 غشت  في  2  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) محمد بنقاسم 

أصل  من  اجأماعية  حصة   2.522

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   5.222

غشت  بأاريخ  2  بنقاسم  حميد 

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أكأو1ر   22 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 79/2222 2.

951I

FIDUALOUKHOUA SARL

XEZNO MESTOUR CAR FRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

FIDUALOUKHOUA SARL

 N°152 RES AL YAKOUT AL

 BAHT MAIT HAY RIAD NARJISS

FES، 32222، FES MAROC

  XEZNO MESTOUR CAR FRE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجأماعي رقم 9 

شارع واد املخازن نرجس - 32222 

فاس .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

. 7269

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في 25 غشت 2222 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   22 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 79/2222 2.

952I

Trefle Conseil

BINARIOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسما  الشركة

Trefle Conseil

 Angle Bd. Zerktouni et Rue

 Soulaimane Azmi ، 22523،

casablanca maroc

BINARIOS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي املنطقة 

الصناعية  والد صالح بوسكورة  - 

27182 الدار البيضاء املغرب.

رف  رأسما  الشركة
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رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.176283

العام  الجم   بمقأ�شى 

يوليوز   29 في  املؤرخ  اإلسأثنائي 

الشركة  رأسما   رف   تم   2222

درهم»   3.222.222« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم»   7.222.222« من  أي 

  : طريق  عن  درهم»   12.222.222«

أر1اح أو عالوات  أو  إدماج احأياطي 

إصدار في رأس املا .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748657.

953I

CANOCAF SARL

ORIENTALBATIS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 

 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC

ORIENTALBATIS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي شمس 8، 

الطابق الراب ، حي املطار - 62222 

الناظور  املغرب.

تقليص هدف الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

15195

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 32 شتنبر 2222 تم حذف 

ابنشطة الأالية من نشاط الشركة 

الحالي :

1/االنعاش العقاري.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  بالناضور   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم  326.

954I

إءتمانية واد املخازن

LARCHIMIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

إءتمانية واد املخازن

شارع مودي بوكيأا رقم 2 5 ، 

22552، الدار البيضاء املغرب

LARCHIMIC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

مولد 7 زنقة احمد الشر�شي زاوية 

عبد اللطيف بن قدور - 22252 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.53495

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 شتنبر   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

لحلو  عرفة  )ة)  السيد  تفويت 

اجأماعية  حصة   6.664 الوطا�شي 

لفائدة   حصة   13.332 أصل  من 

الوطا�شي  لحلو  ادريس  )ة)  السيد 

بأاريخ 14 شتنبر 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 32 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 7912 7.

955I

STE AGEFICO SARL

CASTEL CLEOPATRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسما  الشركة

STE AGEFICO SARL

12 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 92222، طنجة املغرب

CASTEL CLEOPATRA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي فا  

فلوري زنقة 67 رقم 21 - 92222 

طنجة املغرب.

رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.38453

العام  الجم   بمقأ�شى 

 2222 ماي   26 اإلسأثنائي املؤرخ في 

بمبلغ  الشركة  رأسما   رف   تم 

من  أي  درهم»   822.222« قدره 

»1.222.222 درهم» إلى »2.222.222 

درهم» عن طريق :  إدماج احأياطي أو 

أر1اح أو عالوات إصدار في رأس املا .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   26 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 231938.

956I

FIDICOM

STE NETALE ALLU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDICOM

 AV ORAN N° 12 RUE BERLIN

 ZOHOUR 1 FES FES، 32222،

FES MAROC

STE NETALE ALLU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

العنبرة 1 س2 قطعة 2  بنسودة  - 

32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6 121

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.NETALE ALLU

بي    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الأصدير   - الجملة  شبه  االملنيوم 

واالسأيراد .

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - بنسودة     2 1 س2 قطعة  العنبرة 

32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيدة امينة كحيلو  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيدة امينة كحيلو  
العليا   زواغة  بلوك س حي   36 رقم 

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  كحيلو  امينة  السيدة 
العليا   زواغة  بلوك س حي   36 رقم 

32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   26 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 2517.

957I

شركة الحسيمة لالستشارات ش.م.م

 IMZOUREN FINITION(
S.A.R.L (A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة الحسيمة لالستشارات 

ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N

 21 IMZOUREN، 32252، AL

HOCEIMA املغرب

 IMZOUREN FINITION S.A.R.L(

A.U) شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي سيدي 
قاسم حي ايت مو�شى و عمر امزورن 

الحسيمة 32222 امزورن املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
3131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   17
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 IMZOUREN FINITION S.A.R.L(

.(A.U
و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغا  املخألفة 
و  االلومنيوم  و  الخشب  نجارة 

املعادن.
سيدي   : االجأماعي  املقر  عنوان 
قاسم حي ايت مو�شى و عمر امزورن 

الحسيمة 32222 امزورن املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 IMZOUREN( الشركة 
 FINITION S.A.R.L (A.U :  1.222

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 1222  : اكعروش  السيد عاد    

بقيمة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عاد  اكعروش عنوانه)ا) 
 15 رقم   14 ج  شارع  اغطاس  حي 

فنيدق 93122 فنيدق املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عاد  اكعروش عنوانه)ا) 
 15 رقم   14 ج  شارع  اغطاس  حي 

فنيدق 93122 فنيدق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بأاريخ  بالحسيمة   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 626.
958I

AC FIDUS

MOANA SURF ACADEMY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

AC FIDUS

 BD ABDELKRIM KHATTABI 513

 DERB CHABAB C ALIA

 MOHAMMEDIA، 28832،

MOHAMMEDIA MAROC

MOANA SURF ACADEMY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 271 زنقة 

17 الحسنية 1 شارع املقاومة  - 

.MAROC 28832 املحمدية

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.18637

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تقرر   2222 شتنبر   23 في  املؤرخ 

 MOANA SURF ACADEMY حل 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

درهم   12.222 رأسمالها  مبلغ 
زنقة   271 وعنوان مقرها اإلجأماعي 

 - املقاومة   شارع   1 الحسنية   17

نتيجة   MAROC املحمدية   28832

الأصفية  تقرير  على  املصادقة    - 

النهائي  الحساب  على  و  للشركة 

للأصفية 

-  اإلغالق النهائي للأصفية .

و عين:

السيد)ة) جانفيي كارلين   كالودين 

تجزئة  عنوانه)ا)  و  جيرالدين 

  217 بيطغيل رقم  زنقة  لسيسسطا 

28832 املحمدية MAROC كمصفي 

)ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

 271 وفي   2222 شتنبر   23 بأاريخ 
1 شارع املقاومة -  17 الحسنية  زنقة 

.MAROC 28832 املحمدية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  باملحمدية   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 1218.

959I

(COMPTABLE( مكأب املحاسبة

  MENGOUCHI  CAR

)(S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

(COMPTABLE( مكأب املحاسبة

زنقة فاس اقامة رياض املدينة 

الطابق الثاني رقم 22 بركان ، 

62222، بركان املغرب

  (MENGOUCHI  CAR  (S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 37 

زنقة تلمسان احفير - 63252 احفير 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.7277

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 28 شتنبر 2222 تم تعيين 

مسير جديد للشركة السيد)ة) لهبيل 

يسرى كمسير وحيد

تبعا لقبو  اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   26 بأاريخ  االبأدائية ببركان  

2222 تحت رقم 395/2222.

962I

CANOCAF SARL

RIAD KAWTAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 

 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC

RIAD KAWTAR   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الحسن ابو  رقم 164 - 62222 

الناظور  املغرب .

تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.5223

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 23 شتنبر 2222 تم تعيين 

مسير جديد للشركة السيد)ة) أزواغ 

عبد الحفيظ كمسير آخر

تبعا لقبو  اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  بالناضور   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 3265.

961I

MANAGEMENTD3 SARL

BILAVILA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MANAGEMENTD3 SARL

 RUE IBN KATIR RESIDENCE

 BEETHOVEN 1 1ER ETAGE

 N°51 ، 92222، TANGER

MAROC

BILAVILA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

ابن كثير إقامة بتهوفن 1 رقم 51 - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

12 2 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 فبراير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BILAVILA
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غرض الشركة بإيجاز : شراء و1ي  

الشقق وأرا�شي البناء.

عنوان املقر االجأماعي : شارع ابن 
كثير إقامة بتهوفن 1 رقم 51 - 92222 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد بوهو بال  :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بال   بوهو  السيد 

هوالندا 1213 هوالندا اورو1ا.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بال   بوهو  السيد 

هوالندا 1213 هوالندا اورو1ا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 232672.

962I

PRACOFOR SARL

MZMT ELEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PRACOFOR SARL

31 ، شارع القدس ، 62222، وجدة 

املغرب

MZMT ELEC  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

السعادة زنقة سلوى رقم 27 - 

62222 وجدة اململكة املغر1ية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

35723

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 MZMT : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

. ELEC

جمي    : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  القوي  الأيار  الكهر1اء  أشغا  

الأيار الضعيف املأعلق بالبنايات و 

الصناعة.

 ، الطرقات  دراسة وأشغا  بناء   

قنطرة باإلسمنت   ، الأطهير  أشغا  

املسلح ، أشغا  عمومية مخألفة.

شبكة   ، للبناء  عامة  أشغا  

قنوات ، تنظيف ، جر مياه الصالحة 

للشرب ، وض  قنوات السقي.

العمليات  كل   ، عامة  و1صفة 

وغير  والعقارية  والأجارية  املالية 

أو  مباشرة  بصفة  تأعلق  العقارية 

تطوير  يمكنها  بالهدف  مباشرة  غير 

الشركة.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 -  27 رقم  سلوى  زنقة  السعادة 

62222 وجدة اململكة املغر1ية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 82.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

22  حصة    : السيد زايد محمد 

بقيمة 122 درهم للحصة .

  22   : السيد تمزيرت  مصطفى 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  السيد زايد محمد عنوانه)ا) 

السعادة زنقة سلوى رقم 27 62222 

وجدة اململكة املغر1ية.

مصطفى  تمزيرت   السيد 
 19 رقم  القساطلة  زنقة  عنوانه)ا) 

11222 سال اململكة املغر1ية.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا)  يحي  زايد  السيد 

السعادة زنقة سلوى رقم 27 62222 

وجدة اململكة املغر1ية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكأو1ر   26 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

2222 تحت رقم  221.

963I

MATCOMPTA SNC

SATTY TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MATCOMPTA SNC
 AV MARCHE VETRE MM EL
 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

92212، TANGER MAROC
SATTY TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي السالم 
زنقة ابن رشد رقم 11 الطابق 
السفلي - 92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.74713

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تمت   2222 شتنبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اسماعيل  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجأماعية  حصة    52 السطي 
السيد  أصل 5.222  حصة لفائدة  
شتنبر   21 محمد السطي بأاريخ  )ة) 

.2222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أكأو1ر   26 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 5166.

964I

MATCOMPTA SNC

SATTY TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

MATCOMPTA SNC
 AV MARCHE VETRE MM EL
 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

92212، TANGER MAROC

SATTY TRANS  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي السالم 
زنقة ابن رشد رقم 11 الطابق 

السفلي حي السالم زنقة ابن رشد 
رقم 11 الطابق السفلي 92222 

طنجة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.74713

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 21 شتنبر 2222 تم تعيين 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

السطي محمد كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكأو1ر   26 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 5166.

965I

MATCOMPTA SNC

SATTY TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

MATCOMPTA SNC
 AV MARCHE VETRE MM EL
 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

92212، TANGER MAROC
SATTY TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
و عنوان مقرها االجأماعي حي السالم 
زنقة ابن رشد رقم 11 الطابق السفلي 

حي السالم زنقة ابن رشد رقم 11 
الطابق السفلي 92222 طنجة .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.74713

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
املؤرخ في 21 شتنبر 2222 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   26 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 5166.

966I

STE TIB COMPT SARL AU

 AGRI ADVISOR AND

SERVICE 3AS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملأقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكأب رقم 

25 ، 62222، وجدة املغرب

 AGRI ADVISOR AND SERVICE

3AS شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي طريق تازة 

19 زنقة م 14 حي الوحدة - 62222 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

35713

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   12

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 AGRI  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.ADVISOR AND SERVICE 3AS

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تكوين بدون شواهد .

عنوان املقر االجأماعي : طريق تازة 
 62222 - 14 حي الوحدة  19 زنقة م 

وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 252   : السيد الشرقاوي محمد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : اسالم  الراوي  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 252   : اميمة  الشهيب  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الشرقاوي محمد عنوانه)ا) 

حي الوحدة زنقة طريق تازة زنقة م14 

رقم 19 62222 وجدة املغرب.

عنوانه)ا)  اسالم  الراوي  السيدة 

زايد زنقة  تجزئة قادة حسين شارع 

االزهار رقم 32 62222 وجدة املغرب.

السيدة الشهيب اميمة عنوانه)ا) 

الدرك  اقامة  ادريس شباكو  زنقة   4

امللكي الطابق 4 الشقة 15 م س 4 ع 

ب 22222 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الشرقاوي محمد عنوانه)ا) 

حي الوحدة زنقة طريق تازة زنقة م14 

رقم 19 62222 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   27 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

2222 تحت رقم 2232.

967I

 FICOZI«  FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE 

«ZITOUNA

STE «CLAYANS«
إعالن مأعدد القرارات

 FICOZI«  FIDUCIAIRE DE

«COMPTABILITE ZITOUNA

7 ، زنقة القنيطرة الطابق السفلي 

رقم 13 املدينة الجديدة مكنـاس ، 

52222، مكناس املغرب

»STE «CLAYANS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: املكأب 

رقم 1 الكائن بالطابق ابو  من 

العمارة رقم 497، مكاتب ياسين، 

رياض االسماعيلية مكناس - 52222 

مكناس املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.52355

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 
املؤرخ في 23 شتنبر 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 و اسأقالة 
في  السيد املودن سفيان من مهامه 

الشركة .
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
ابسا�شي  القانون  صياغة  و  إعادة 

للشركة .
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 
الذي ينص على   :7 و   6 بند رقم 
فوت السيد املودن سفيان   - مايلي: 
ـ   ،D832681  : رقم بطاقأه الوطنية 
حصة من مجموع حصصه في   172
للحصة   درهم    122 الشركة بقيمة  
رقم  يوسف  البوجمعاوي  للسيد 
بطاقأه الوطنية : D239825. و فوت 
بطاقأه  رقم  أيوب  هروش  السيد 
حصة   162 ـ   ،D966689  : الوطنية 
الشركة  في  حصصه  مجموع  من 
للسيد  للحصة   درهم    122 بقيمة  
بطاقأه  رقم  يوسف  البوجمعاوي 

.D239825 : الوطنية
ينص  الذي   :18 و   15 رقم  بند 
املودن  السيد  -اسأقالة  مايلي:  على 
الشركة  في  مهامه  من  سفيان 
يرج    : للشركة  والأوقي   .التسيير 
و  التسيير للسيدان املودن سفيان  
البوجمعاوي يوسف و الأوقي  بشكل 
سفيان  باملودن  للسيدان  مزدوج  
غير  ملدة  يوسف  البوجمعاوي  و 

محدودة.
.: الذي ينص على مايلي:  بند رقم 
ابسا�شي  القانون  صياغة  و  إعادة 

للشركة .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الأجارية بمكناس  بأاريخ 27 أكأو1ر 

2222 تحت رقم  329.

968I

زو1ير بوتغماس

 STE PIECE AUTO LHIL

ALKHALIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

زو1ير بوتغماس

اكنو  املركز تازة ، 35252، تازة 

املغرب

 STE PIECE AUTO LHIL

ALKHALIL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 R 154 وعنوان مقرها اإلجأماعي

 CHEIKH MAALANINE HAY LES

MERINIDES TAZA - 35222 تازة  

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

5511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 يوليوز   22

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PIECE AUTO LHIL ALKHALIL

 MD DE  : غرض الشركة بإيجاز 

. PIECES DETACHEES AUTO

 R  154  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 CHEIKH MAALANINE HAY LES

تازة    MERINIDES TAZA - 35222

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : الهاللي  احمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد احمد الهاللي عنوانه)ا) حي 

تازة    125 رقم   2 االدارسة مجموعة 

35222 تازة  املغرب .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احمد الهاللي عنوانه)ا) حي 

تازة    125 رقم   2 االدارسة مجموعة 

35222 تازة  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   15 بأاريخ  بأازة   االبأدائية 

2222 تحت رقم 414.

969I

مكأب محاسبة

OUJARTIN SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكأب محاسبة

عمارة 41 شقة 2 زنقة عال  بن عبد 

هللا ص.ب 222 الرشيدية ،  5222، 

الرشيدية املغرب

OUJARTIN SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي قصر 

قصبة وغالن الريصاني  - 52 52 

الريصاني  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1 299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   16

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. OUJARTIN SARL AU

ابشغا    : غرض الشركة بإيجاز 

املخألفة 

بي  مواد البناء.

قصر   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 52 52  - الريصاني   وغالن  قصبة 

الريصاني  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيد الحسن معطال 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحسن معطال  السيد 
بلوك س حي زواغة العليا   144 رقم 

فاس 32252 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الحسن معطال  السيد 
بلوك س حي زواغة العليا   144 رقم 

فاس 32252 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  بالرشيدية   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 823.

972I

comptacontrole

NEW OPERA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptacontrole

2 زاوية شارع فاس و زنقة واد الدهب 

اقامة صفاء 1 الطابق االو  رقم 1 ، 

93222، طنجة املغرب

NEW OPERA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي املنطقة 

الصناعية املجد تجزئة 782 - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

128237

 25 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�شى  

القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 NEW  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.OPERA

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحالت الأجارية.

املنطقة   : عنوان املقر االجأماعي 

 -  782 تجزئة  املجد  الصناعية 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسما   مبلغ 

1.222.222 درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد شاكر احمد عنوانه)ا) حي 

 13 كاليفورنيا شارع ادولفو فريسير 

شارع 5 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد شاكر احمد عنوانه)ا) حي 

 13 كاليفورنيا شارع ادولفو فريسير 

شارع 5 92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 155 23.

971I

comptacontrole

غيالن اسكان

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

comptacontrole

2 زاوية شارع فاس و زنقة واد الدهب 

اقامة صفاء 1 الطابق االو  رقم 1 ، 

93222، طنجة املغرب

غيالن اسكان شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي بني 

ورياغل 1 الشارع الرئي�شي 146  - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

128267

عقد حر مؤرخ في  2  بمقأ�شى  

القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

غيالن   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

اسكان.

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

بني  حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 -   146 الرئي�شي  الشارع   1 ورياغل 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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محمد  الغيالني  الغزواني  السيد 

شارع   21 حي بني ورياغل  عنوانه)ا) 

طنجة   92222  146 رقم  الرئي�شي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

محمد  الغيالني  الغزواني  السيد 

شارع   21 حي بني ورياغل  عنوانه)ا) 

طنجة   92222  146 رقم  الرئي�شي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 288 23.

972I

BUMUSER

BUMUSER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BUMUSER

 Casablanca,26. AVENUE MERS

 SULTAN APPT 3 ETG 1 ، 22226،

CASABLANCA MAROC

BUMUSER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي ممر مرس 

السلطان الشقة 3 الطابق 1 الدار 

البيضاء - 22226 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

474775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 غشت   28

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BUMUSER

توزي    : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومعدات  الكهر1ائية،  املعدات 

والصناعية؛  املعلومات،  تكنولوجيا 

والأجارة.

عنوان املقر االجأماعي : ممر مرس 

الدار   1 الطابق   3 السلطان الشقة 

البيضاء  الدار   22226  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222  : السيد بن رحمة محمد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بن رحمة محمد عنوانه)ا) 
رقم   77 سيدي عثمان البلدية زنقة 

21 52 22 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بن رحمة محمد عنوانه)ا) 
رقم   77 سيدي عثمان البلدية زنقة 

21 52 22 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748588.

973I

CABINET FINANCE ET CONSEIL

CHIRI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET FINANCE ET CONSEIL

21  اقامة ريني شارع ابن مرحل 

الطابق 2 رقم 5 طنجة ، 72221، 

طنجة املغرب

CHIRI TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 N°  وعنوان مقرها اإلجأماعي

 RUE QORTOBA BUREAU 2

KENITRA. - 1 222 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

56271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 مارس   12

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 CHIRI  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

. TRANS

غرض الشركة بإيجاز : نقل ابفراد 

والنقل الوطني والدولي للبضائ  نيابة 

عنهم أو نيابة عن أطراف ثالثة.

للموظفين  النقل  أنشطة  جمي  

والأالميذ والطالب والسياحة وغيرها 

من وسائل النقل العادية للركاب.

للبضائ   الوطني  البري  النقل 

نيابة عنها أو نيابة عن  واملواد الخام. 

تنفيذ  عامة  و1صفة  ثالثة  أطراف 

جمي  عمليات نقل البضائ .

بشكل  والدولي  املحلي  النقل   -

والنقل  والأجمي   والأأجير  عام 

و1كافة  أنواعه  بكافة  بالشاحنات 

أشكاله و1كافة الوسائل.

النقل  وأذون  تصاريح  اسأخدام 

وكيل  أخرى.  بوسائل  أو  باإليجار 

بشكل  والأصدير  االسأيراد  الشحن. 

عام.

جمي  عمليات العمولة الأجارية 

والزراعية  واملالية  والصناعية 

والحرفية والسياحية والنقل والأأجير 

واالسأيراد والأصدير بالنيابة عنها أو 

نيابة عن أطراف ثالثة.

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 

للشركة في جمي  املعامالت املالية أو 

العقارية أو ابوراق املالية وفي جمي  

الشركات الأجارية أو الصناعية التي 

قد تكون مرتبطة بغرض الشركة أو 

بي غرض مشابه أو ذي صلة..

 N°  RUE : عنوان املقر االجأماعي

 QORTOBA BUREAU 2 KENITRA.

222 1 - القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 ABDE LBARI LAACHIRI السيد

درهم   122 بقيمة  حصة   :  1.222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 ABDE LBARI LAACHIRI السيد

 HAY BENI MAKADA عنوانه)ا) 

LAKDIMA RUE HIND N°82-

TANGER 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 ABDE LBARI LAACHIRI السيد

 HAY BENI MAKADA عنوانه)ا) 

LAKDIMA RUE HIND N°82-

TANGER 92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 79357.

974I

FUTURE CONSEIL

R.B CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FUTURE CONSEIL

52 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

ابو  ، 26122، برشيد املغرب

R.B CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

الأاني رقم 26 طريق بوسكورة  - 

26122 برشيد  املغرب.

تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.11893

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 شتنبر  في  2  املؤرخ 

املصادقة على :

الفرطاس  )ة) بدر   تفويت السيد 

أصل  من  اجأماعية  حصة   522

)ة) رحا   522 حصة لفائدة  السيد 

الفرطاس بأاريخ  2 شتنبر 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبأدائية ببرشيد  بأاريخ 25 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 1315.

975I

Saidi fast rent

 STE SAIDI FAST RENT SARL

AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 RENOVATION EXCELLENCE

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 دكان في دوار أوالد بوزيد، أوالد 

حسون الويدان، مراكش

 رأس مالها 122.222 درهم

املؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى 

بأاريخ 28/29/2222 تمت املصادقة 

ذات  لشركة  ابسا�شي  القانون  على 

املسؤولية املحدودة

 RENOVATION  : التسمية   

EXCELLENCE SARL

دوار  في  دكان   : االجأماعي  املقر   

أوالد حسون الويدان،  أوالد بوزيد، 

مراكش

أعما    : االجأماعي  النشاط   

الترميم

املا   رأس  حدد   : املا   رأس 
درهم  آالف  مئة  مبلغ  في  الشركة 
إلى  مقسمة  درهم  هكذا122.222 
بقيمة122  اجأماعية  حصة   1222
الشركاء  على  موزعة  للحصة  درهم 

كالأالي:
252 حصة في اسم السيد حمزة 

الصيدي.
252 حصة في اسم السيد خالد 

املركو.
252 حصة في اسم السيد محمد 

العكاد.
252 حصة في اسم السيد محمد 

النهار. 
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد حمزة الصيدي.
تم  وقد  سنة   99  : الشركة  مدة 
ابسا�شي  القانون  من  نسخة  إيداع 
بمراكش  الأجارية  املحكمة  لدى 
 126823 عدد  الأجاري  السجل 

بأاريخ 32/29/2222.
976I

AA CONSULTING S.A.R.L

 COMPTOIR NATIONAL
MAROCAIN S.A

إعالن حر

بمقأ�شى محضر الجم  العام   -I  
 29 بأاريخ  املنعقد  السنوي  العادي 
في  املساهمين  فان   ،2218 يونيو 
 COMPTOIR NATIONAL شركة 
يبلغ  MAROCAIN شركة مساهمة، 
درهم التي   662522 راسمالها العام 
 67-69 يأواجد مقرها االجأماعي ب 
الدار البيضاء.   - شارع الجيش امللكي 
املسجلة باسجل الأجاري تحت رقم 

: 25233
-  تثبأوا من وفاة املساهم السيد 
بباريس   Jean-Claude O’HANA

بأاريخ  2 فبراير 2218؛
تفويت  على  ووافقوا  تثبأوا     -
السيد  ملكية  في  كانوا  سهم   417
لوريثه   Jean-Claude O’HANA
 John-David, ابنه،  الوحيد، 
الحامل   ،Nathaniel O’HANA
بأاريخ  املزداد  املغر1ية،  للجنسية 

 NEUILLY SUR ب   2 /11/1992
للبطاقة  الحامل  فرنسا،    SEINE

الوطنية رقم BE913751؛
الجديد  الأقسيم  أكدوا   -

للراسما  االجأماعي؛
كل  وكالة  نهاية  من  تثبأوا   -
وكالة   تجديد  قرروا  و  املأصرفين، 
 : االدارة  مجلس  اعضاء  جمي  
MAGEF S.A ممثلة في شخص السيد 
السيد  Steve Pierre O’HANA؛ 
السيد   ،Steve Pierre O’HANA
ملدة  هذا  و   ،Elie Ari EL MALEH
ست سنوات اي لغاية انعقاد الجم  
العام العادي السنوي الذي سيبث في 
حسابات السنة املالية التي سأنأهي 

بأاريخ 31 ديسمبر 2223.
اجأماع  مجضر  بمقأ�شى   -II
يونيو   29 بأاريخ  االدارة  مجلس 
2218، فان املأصرفين قرروا تجديد 
السيد  العام  املدير  الرئيس  وكالة 
وهذا   Steve Pierre O’HANA
العادي  العام  الجم   انعقاد  لغاية 
حسابات  في  سيبث  الذي  السنوي 
 31 السنة املالية التي سأنأهي بأاريخ 

ديسمبر 2223.
االقانوني بمكأب  تم االيداع   -III
بالدار  الأجارية  املحكمة  الضبط 
 2218 سبأمبر   25 بأاريخ  البيضاء 

تحت رقم 675729. 

977I

CAUDEC CONSEIL

صاناش سيكيريتي
شركة املساهمة

رف  رأسما  الشركة

CAUDEC CONSEIL
 Angle Bd El Hachimi El Filali
(Ex,Taddart( et Rue n°2 Imm.

 Evasion Office,Etg 2 n°22 Oasis،
22122، CASABLANCA MAROC
صاناش سيكيريتي شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
يعقوب املنصور  سكن املنصور 

شقة 12 عمارة 14 - 22222  الدار 
البيضاء املغرب.

رف  رأسما  الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.16 259

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تم   2219 نونبر   29 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  

من  أي  درهم»    .922.222«

»2.582.222 درهم» إلى »7.522.222 

درهم» عن طريق :  إدماج احأياطي أو 

أر1اح أو عالوات إصدار في رأس املا .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

فبراير 2222 تحت رقم 732589.

978I

سرفنكسنا دو ماروك

سرفنكسنا دو ماروك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأسما  الشركة

سرفنكسنا دو ماروك
32 شارع محمد الأازي الطابق ابو  

مرشان طنجة ، 92222، طنجة 

املغرب

سرفنكسنا دو ماروك شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 32، شارع 

محمد الأازي الطابق ابو ، مرشان، 

طنجة - 92232 طنجة املغرب.

خفض رأسما  الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.28233

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تم   2222 شتنبر   28 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رأسما   خفض 

أي  درهم»   1.522.222« قدره 

إلى  درهم»   15.932.622« من 

 : طريق  عن  درهم»   1 . 32.622«

تخفيض عدد  ابسهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   26 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 93  23.

979I
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شركة فيدوسو

STE CRONA CAR SARL
إعالن مأعدد القرارات

شركة فيدوسو

122 شارع املوحدين الحسيمة ، 

32222، الحسيمة املغرب

STE CRONA CAR SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 31 شارع 

بئر انزران تركيست الحسيمة - 

32352 الحسيمة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.1635

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 16 يوليوز 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اسأقالة مسير الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسير جديد للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تنقيح القانون االسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

على  ينص  الذي   :43 رقم  بند 

مايلي: اسأقالة السيدة نعيمة البقالي 

السيد  تعيين  و  الشركة  تسيير  من 

جديد  كمسير  البار  عبد  البخاري 

للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بأاريخ  بالحسيمة   االبأدائية 

غشت 2222 تحت رقم 489.

982I

FUDICAIRE ISMAILI

STE A G G T SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي الأقم بلوك 2 رقم 27 السمارة ، 

ES-SMARA MAROC ،72222

STE A G G T SARL AU  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 LOT EL وعنوان مقرها اإلجأماعي
 WAHDA BLOC F N° 615 ES

SEMARA - 72222 السمارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
22 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE A  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

. G G T SARL AU
االشغا    : غرض الشركة بإيجاز 

العامة.
 LOT  : االجأماعي  املقر  عنوان 
 EL WAHDA BLOC F N° 615 ES
SEMARA - 72222 السمارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 
درهم، مقسم كالأالي:

السيد خالد امين :  1.222 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد خالد امين عنوانه)ا) زنقة 
 72222 السمارة   25 رقم  تحناوت 

السمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد امين عنوانه)ا) زنقة 
 72222 السمارة   25 رقم  تحناوت 

السمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  بالسمارة   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 6/22 1.
981I

CORPORATE AUDIT GROUP

TRANSMEL BENNES
إعالن مأعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، 22222، 

casablanca maroc

TRANSMEL BENNES  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 2، زنقة 

أزرو، الصخور السوداء،  - 22222 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.268229

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في  2 يوليوز 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

شروط  على  املوافقة   -

شركة  امأصاص  عبر  االندماج 

طرف  من    TRANSMEL BENNES

 TRANSPORT MELLAKH  شركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

حل تلقائي بأاريخ اجأماع   -

الذي  و  العادي  غير  العام  الجم  

لعملية  النهائي  االنجاز  سيشهد 

االندماج و كذا زيادة رأسما  لشركة   

TRANSPORT MELLAKH

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

لشركة   العام  الجم   قرر  مايلي:  

TRANSPORT MELLAKH )الشركة 
يوليوز2222    25 بأاريخ  املمأصة) 

االندماج  لعملية  النهائي  الأحقيق 

املبكر  للحل  النهائي  اإلقرار  وكذلك 

 TRANSMEL شركة  وتصفية 

BENNES

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم .: الذي ينص على مايلي: .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 746451.

982I

CORPORATE AUDIT GROUP

RAKAAR AL MAGHREB
إعالن مأعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، 22222، 

casablanca maroc

RAKAAR AL MAGHREB  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 46 ، شارع 

الزرقطوني، الطابق ابو ، املكأب 

رقم3، - 22222  الدار البيضاء  

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.352321

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 28 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

999 حصة  مايلي: املصادقة على بي  

اجأماعية للشركة من طرف الشريك 

IRG CAPITAL SARL لفائدة الشركة  

 SARLSIAL INVEST

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 SARLSIAL INVEST قبو  الشركة  

كشريك جديد بالشركة

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

 8 )الحصص)،   7 تغيير املواد  مايلي: 

ابسا�شي  القانون  من  )الرأسما ) 

للشركة 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تغيير الصفة القانونية للشركة

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

ابسا�شي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الحصص

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

الرأسما 
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 746876.

983I

CORPORATE AUDIT GROUP

SIAL PROMO
إعالن مأعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املومن، الطابق 
الخامس، رقم 22 ، 22222، 

casablanca maroc
SIAL PROMO  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجأماعي: 144، 

زنقة محمد سميحة، إقامة جوهرة 
محمد سميحة، رقم 35،    - 22222 

الدار البيضاء  املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.352119

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 
املؤرخ في 28 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
حصة   1.222 بي    على  املصادقة 
 SIAL الشركة  لفائدة  اجأماعية 

 INVEST
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
 8 )الحصص)،   7 تغيير املواد  مايلي: 
ابسا�شي  القانون  من  )الرأسما ) 

للشركة 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
ابسا�شي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الحصص
بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

الرأسما 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 746875.

984I

BEFEC

MEDI GLOBAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسأمرار نشاط الشركة

MEDI GLOBAL الشركة

سجل تجاري رقم 391.629

إسأمرار الشركة

العام  الجم   قرار  بمقأ�شى   -I

 2222 يونيو   32 بأاريخ   اإلسأثنائي 

شركة   ،MEDI GLOBAL للشركة   ،

رأسمالها  املسؤولية  محدودة 

مقرها  الكائن  درهم،   2.522.222.

اإلجأماعي بالدارالبيضاء – 22 تجزئة 

سيدي  الصناعي  الحي  موريطانيا 

انخفاض  معاينة  تمت  البرنو�شي، 

من  املسأنأج   الداتي  املا   الرأس 

الحسابات حتى 31.12.2219عن رب  

الرأس املا  اإلجأماعي و تقرر بالأالي 

و  الشركة  اسأمرار  للقانون  طبقا 

اإلجأماعي  رأسمالها  تأسيس  إعادة 

من جديد و ذلك في اآلجا  القانونية.

بكأابة  القانوني  اإليداع  تم    -II

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بأاريخ                21.292222  

تحت رقم 746.648.

بالسجل  الشركة  تقييد  تم   -III

بالدار  الأجارية  باملحكمة  الأجاري، 

تحت    21.29.2222 بأاريخ  البيضاء 
رقم 22.881.

للنسخة و اإلشارة

985I

س-اطلس

  GROUPE SCOLAIRE

ZAHRAT ALFIRDAOUS
إعالن مأعدد القرارات

س-اطلس

الطابق االو  الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، 23222، بني مال  

املغرب

 GROUPE SCOLAIRE  ZAHRAT

ALFIRDAOUS  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: تجزئة 
النور2 جماعة  فم اودي اوالد مو�شى  

- 23226 بني مال  املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.6475

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 
املؤرخ في 22 يوليوز 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الحبيب  نوحي  السيد  تفويت  مايلي: 
 122 حصة اجأماعية من اصل   25

حصة لفائدة السيد نوحي محمود
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيد نوحي الحبيب والسيد 
نوحي محمود  كمسيرين جدد للشركة 

ملدة غير محددة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة دات املسؤولية املحدودة 
دات الشريك الوحيد الى  شركة دات 

املسؤولية املحدودة  
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تعديل الشكل القانوني للشركة من 
املحدودة  املسؤولية  دات  شركة 
دات الشريك الوحيد الى  شركة دات 

املسؤولية املحدودة  
على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
مايلي: مجموع الحصص  االجأماعية  
 : الشركة  لرأسما   املشكلة  
على  موزعة  اجأماعية  122حصة 
الحبيب  نوحي  :السيد  الأالي  الشكل 
السيد نوحي   ; حصة اجأماعية   75

محمود 25 حصة اجأماعية 
ينص  الذي   :13-16 رقم  بند 
السيد   : املسيرين  تعيين  مايلي:  على 
نوحي الحبيب والسيد نوحي محمود 
غير  ملدة  لشركة  جدد  كمسيرين 

محدودة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  مال    ببني  االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 625.

986I

AA CONSULTING S.A.R.L

SABCA MAROC
إعالن مأعدد القرارات

AA CONSULTING S.A.R.L

14 ،  شارع  باريس الطابق الثاني 
رقم 22 ، 22222، الدار البيضاء 

املغرب

SABCA MAROC »شركة  

املساهمة»
وعنوان مقرها االجأماعي: تيكنو1و  

مطار محمد الخامس النواصر - 

27222 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.258999

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 21 يناير 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 

اسأقالة  قبو   و  املصادقة  مايلي: 

السيد Jean Marie DUJARDIN  من 

من  ابأداء  وهذا  كمأصرف   مهامه 

تعيين السيد  و     2219 ديسمبر   31

   Zeger Bert DE SPIEGELAERE

الحامل لجواز   ، بلجيكي الجدنسية 

املزداد   ،EN338229 رقم  سفر 

برويسالر،    1979 بأاريخ 27 ديسمبر 

بصفة  مأصرف جديد للمدة املأبقية 

لغاية  اي  املسأقيل،  للمأصرف 
انعقاد الجم  العام العادي السنوي 

التي  بأاريخ  222  ستنعقد  التي 

للسنة  املالية  الحسابات  في  سأبث 

املنتهية بأاريخ 31 ديسمبر 2223.

على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

الجديدة  التشكيلة  تأكيد   مايلي: 

ملجلس االدارة    

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

على ينص  الذي   :2 رقم   بند 

 مايلي: 2

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

فبراير 2222 تحت رقم 732279.

987I
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CORPORATE AUDIT GROUP

RASMERI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، 22222، 

casablanca maroc

RASMERI  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 67، زنقة 

عزيز بال  ، الطابق الثاني، رقم 3،  - 

22222 الدار البيضاء   املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 73293

 32 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. RASMERI

بي    -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وحيازة وتطوير وتباد  وتأجير أي مبنى 

أو عقار، وكذلك إدارتها وتشغيلها

جمي   في  والأنمية  االستثمار   -

املالية  االقأصادية،  املجاالت 

في  املشاركة  طريق  عن  واإلدارية 

رؤوس أموا  الفروع املأخصصة .

- إدارة القيم املالية.

عنوان املقر االجأماعي : 67، زنقة 

عزيز بال  ، الطابق الثاني، رقم 3،  - 

22222 الدار البيضاء   املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيدة سلمة املسكيني            :  

1 حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد مهدي جالبي  :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة غيثة جالبي                :  499 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جالبي   مهدي  السيد 

 Quai Wilson  1221  22222  ,39

.Genève Suisse

املسكيني    سلمة  السيدة 

 Rue Rampe d’Anfa, عنوانه)ا) 25, 

 Ang Allée des Eucalyptus, Ain

Diab  22222 الدار البيضاء املغرب.

السيدة غيثة جالبي                عنوانه)ا) 

 Quai Wilson 1221   22222  ,32

.Genève Suisse

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سلمة املسكيني  عنوانه)ا) 

 Rue Rampe d’Anfa, Ang Allée ,25

 des Eucalyptus, Ain Diab  22222

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 746991.

988I

CHAUSSE TEX

بودجي ب ن ب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUDGET BNB

 RCE MAHMI IMM 1  1ERE

 ETAGE APP   ZOUAGHA RTE

 AIN SMEN FES ، 32222، FES

MAROC

بودجي ب ن ب شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي اقامة 

مهمي عمارة 14الطابق االو  الشقة 

4 زواغة طريق عين السمن - 32222 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
62625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
بودجي   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

ب ن ب.
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تاجير ووسيط في املعامالت املأعلقة 

بالعقارات
الترويج العقاري.

اقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
14الطابق االو  الشقة  مهمي عمارة 
4 زواغة طريق عين السمن - 32222 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد علمي حمدان معاد :  952 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 52   : السيد علمي حمدان نوفل 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
معاد  حمدان  علمي  السيد 
 123 شقة  شارلوط   88 عنوانه)ا) 
مونتريا  كند 11292 مونتريا  كندا.

نوفل  حمدان  علمي  السيد 
 6 تجزئة ملسفر شقة   12 عنوانه)ا) 
 32222 ايموزار  طريق   3 الطابق 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
معاد  حمدان  علمي  السيد 
 123 شقة  شارلوط   88 عنوانه)ا) 
مونتريا  كند 11292 مونتريا  كندا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل  بأاريخ  2  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 1154.

989I

كافجيد

BUILDING FIDELITY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كافجيد

86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 

االلفة، 22222، الدار البيضاء 

املغرب

BUILDING FIDELITY 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 : 

 732 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 غشت   13

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BUILDING FIDELITY

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لالتصا  واالشهار.

زنقة   12  : عنوان املقر االجأماعي 

 - الطابق السفلي بوركون  الشراردة 

22253 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 522   : املهداوي  خالد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : بوغنبور  سناء  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املهداوي  خالد  السيد 

 8 رقم   72 زنقة  طالب  اوالد  تجزئة 

الدار   22 72 الشق  عين   7 شقة 

البيضاء املغرب.

بوغنبور عنوانه)ا)  السيدة سناء 

 8 رقم   72 زنقة  طالب  اوالد  تجزئة 

الدار   22 72 الشق  عين   7 شقة 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املهداوي  خالد  السيد 

 8 رقم   72 زنقة  طالب  اوالد  تجزئة 

الدار   22 72 الشق  عين   7 شقة 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  2  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 2 71 7.

992I

FIDUCIAIRE 

GFM-MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE

 LAAYOUNE ، 72222، Laâyoune

Maroc

GFM-MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي  تجزئة 

املسيرة رقم  2 العيون - 72222 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

33161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   27

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
GFM- : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

.MAROC
استشارة    : غرض الشركة بإيجاز 

دراسة و مفاوض.
تجزئة    : االجأماعي  املقر  عنوان 
 72222  - العيون  رقم  2  املسيرة 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 952   : الكيحل   حنان  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   52   : السيدة حنان زعام 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة حنان الكيحل  عنوانه)ا) 
 52 رقم  ايموزار  الفايزشارع  تجزئة 

الدشيرة  86222 انزكان املغرب.
السيدة حنان زعام عنوانه)ا) رقم 
975 تراست  86222 انزكان املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حنان الكيحل  عنوانه)ا) 
 52 ايموزار رقم  الفايز شارع  تجزئة 

الدشيرة  86222 انزكان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالعيون  بأاريخ  2 شتنبر 

2222 تحت رقم 6 22 .
991I

fiduciaire abrouki khadija

 AQUA STRASS SERVICES 
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduciaire abrouki khadija
 bab doukkala imm habouss N°7
 marrakech ،  2222، marrakech

maroc
 AQUA STRASS SERVICES 

SARLAU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي املسار 

طريق اسفي رقم 345 مراكش - 

2222  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

126695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 غشت   26

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 AQUA  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.STRASS SERVICES SARLAU

املقاوالت   : غرض الشركة بإيجاز 

+ الأصدير و االسأيراد.

املسار   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - مراكش   345 رقم  اسفي  طريق 

2222  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيد املصطفى جواد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املصطفى جواد عنوانه)ا) 

  2222 مراكش   913 رقم  ازلي  حي 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املصطفى جواد عنوانه)ا) 

  2222 مراكش   913 رقم  ازلي  حي 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  بمراكش   الأجارية 

رقم  تحت   2222 شتنبر   23

.M29_22_213 566

992I

CORPORATE AUDIT GROUP

SICPAGSS MOROCCO

إعالن مأعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، 22222، 

casablanca maroc

SICPAGSS MOROCCO  »شركة  

املساهمة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 

اندوسبارك رقم 9 سيدي مومن  - 

22222 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.21 621

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 13 يوليوز 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :.1 رقم  قرار 

مايلي: تعيين السيد Ali Naciri مغربي 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  حامل 

مندو1ا  عاما  مديرا   B417157 رقم 

للشركة

قرار رقم 2.: الذي ينص على مايلي:  

تغيير صالحيات عامة وأخرى خاصة 

بالنسبة للمعامالت البنكية 

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم .: الذي ينص على مايلي: .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 62 7 7.

993I
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س-اطلس

SERVICES TAZARWALTE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة 

س-اطلس

الطابق االو  الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، 23222، بني مال  

املغرب

SERVICES TAZARWALTE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي رقم 21 

محل رقم 2 شارع ابو عاللة العامرية 

1 - 23222 بني مال  املغرب.

توسي  نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.9629

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 يوليوز   16 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  الأالية  ابنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

بي  العقاقير بالأقسيط

و  املخألفة  االشغا   في  مقاو  

البناء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بأاريخ  2  مال    ببني  االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم  62.

994I

CORPORATE AUDIT GROUP

ADVANCED CLINICAL

إعالن مأعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، 22222، 

casablanca maroc

ADVANCED CLINICAL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 44، شارع 

عين تاوجطاط، إقامة نور 2، شقة 

1، الطابق 1،    - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.193459

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 14 يوليوز 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1.: الذي ينص على مايلي: 

املصادقة على بي  السيد محمد كريم 

لفائدة  اجأماعية  حصة  فرحات 

السيدة وفاء فرحات 

قرار رقم 2.: الذي ينص على مايلي: 

جواد  السيد  هبة  على  املصادقة 

499 حصة اجأماعية لفائدة  أكومي 

السيدة وفاء فرحات 

قرار رقم 3.: الذي ينص على مايلي: 

توسي  الغرض الأجاري للشركة

قرار رقم 4.: الذي ينص على مايلي: 

شارع   ،44 إلى  االجأماعي  املقر  نقل 

شقة   ،2 إقامة نور  عين تاوجطاط، 

1، الطابق 1 ، الدار البيضاء  

قرار رقم 5.: الذي ينص على مايلي: 

ابسا�شي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

غرض الشركة

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

املقر االجأماعي

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الحصص

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

الرأسما 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

غشت 2222 تحت رقم 743791.

995I

Swiss Morocco Consulting

 SWISS MOROCCO

CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Swiss Morocco Consulting

 Douar Dar Lain Dar El Ain

 Tamesloth،  2312، Tamesloth

Maroc

 SWISS MOROCCO

CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 Douar, وعنوان مقرها اإلجأماعي

 Dar Al Ain  Tamesloth -  2312

Tamesloth Morocco

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

123271

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى  

القانون  إعداد  تم   2222 يناير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 SWISS : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.MOROCCO CONSULTING

  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 organisation d’évènements,

.conseil et gestion

 Douar,  : عنوان املقر االجأماعي 

 Dar Al Ain  Tamesloth -  2312

.Tamesloth Morocco

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2222 سنة .

 52.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 
درهم، مقسم كالأالي:

 Christophe Vuillermet السيدة
درهم   522 بقيمة  حصة   :  122

للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 Christophe Vuillermet السيدة
 Av de Pierrefeu 119 عنوانه)ا) 

.26562 Valbonne France
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 Christophe Vuillermet السيدة
 Av de Pierrefeu 26562 (عنوانه)ا

Valbonne France
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بأاريخ  الأجارية بمراكش  
.M222222  977 2222 تحت رقم
996I

درعة ارشادات ش.م.م

SEBMT TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رف  رأسما  الشركة

درعة ارشادات ش.م.م
15 شارع بئر أنزران صندوق بريد 
12 تصومعت 15 شارع بئر أنزران 

صندوق بريد 12 تصومعت، 
5222 ، ورزازات املغرب

SEBMT TRAVAUX  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي املسيرة 

2 تجزئة ابنبار 2-2 1 رقم 5 2 
الطابق ابو  رقم 12 - 2222  

مراكش املغرب.
رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.68865

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تم   2222 يوليوز   28 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  
من  أي  درهم»   1.722.222«
»22.222 .1 درهم» إلى »3.122.222 
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 
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م  ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   21 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 5762.

997I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

SMRS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

 TRAINING SOLUTIONS SARL

AU
رقم 1 بناية 46.47 تجزئة املركز, 

شارع محمد الخامس ورزازات ، 

5222 ، ورزازات املغرب

SMRS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجأماعي رقم 26  

حي موالي رشيد - 7922  زاكورة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.3323

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

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 

االبأدائية بزاكورة  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 321.

998I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

SMRS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

 TRAINING SOLUTIONS SARL

AU
رقم 1 بناية 46.47 تجزئة املركز, 

شارع محمد الخامس ورزازات ، 

5222 ، ورزازات املغرب

SMRS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 1 

بناية 46.47 شارع محمد الخامس 

تجزئة املركز - 5222  ورزازات 

املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.3323

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 21 شتنبر 2222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

محمد  شارع   46.47 بناية   1 »رقم 

  5222  - املركز  تجزئة  الخامس 

  26 »رقم  إلى  املغرب»  ورزازات 

زاكورة     7922  - رشيد  موالي  حي 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بزاكورة  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم  321.

999I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

SMRS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 TRAINING SOLUTIONS SARL

AU

رقم 1 بناية 46.47 تجزئة املركز, 

شارع محمد الخامس ورزازات ، 

5222 ، ورزازات املغرب

SMRS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 26  

حي موالي رشيد - 7922  زاكورة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.3323

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 شتنبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

)ة) محمد السمارا  تفويت السيد 

أصل  من  اجأماعية  حصة   522

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.222

شتنبر   21 بأاريخ  الجاللي  اسماعيل 

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبأدائية بزاكورة  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 321.

1222I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

SMRS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسما  الشركة

 TRAINING SOLUTIONS SARL

AU

رقم 1 بناية 46.47 تجزئة املركز, 

شارع محمد الخامس ورزازات ، 

5222 ، ورزازات املغرب

SMRS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 26  

حي موالي رشيد - 7922  زاكورة 

املغرب.

رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.3323

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تم   2222 شتنبر   21 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  

»22.222  درهم» أي من »122.222 

عن  درهم»   522.222« إلى  درهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بزاكورة  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 321.

1221I

FHF

NISSO SHOE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تاب  للشركة

FHF

 N°2 9 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6 ، 2، Casablanca

MAROC

NISSO SHOE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 16 

اقامة ميلشيور زنقة طه حسين حي 

كوتيي - . الدار البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تاب  للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.376273

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تقرر   2222 غشت   31 في  املؤرخ 

تحت  للشركة   تاب   فرع   إنشاء 

التسمية - و الكائن بالعنوان رقم 12 

الطابق  الخطيب  عبدالكريم  شارع 

املغرب  الدار البيضاء   .  -  4 الشقة   2

لو1اني  السيد)ة)  املسير من طرف  و 

نسرين.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748364.

1222I

fiduazizi

BAHIJ TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduazizi

شارع عمر املخأار حي القدس شارع 

عمر املخأار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب

BAHIJ TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

الوكالة بلوك D رقم 628 الطابق 

االو  تجزئة الوكالة بلوك D رقم 
628 الطابق االو  72222 العيون 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

332 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 BAHIJ  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

.TRANS

غرض الشركة بإيجاز : نقل السل  

للحساب الغير.

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الطابق   628 رقم   D بلوك  الوكالة 

االو  تجزئة الوكالة بلوك D رقم 628 

الطابق االو  72222 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد حمد الحاجي :  622 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد عبد الهادي الباسط :  22  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 السيد حمد الحاجي : 622 بقيمة 

122 درهم.

السيد عبد الهادي الباسط : 22  

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحاجي  حمد  السيد 

 29 الرقم   232 الزنقة  املر�شى  حي 

تجزئة املقام الدشيرة  82222 انزكان 

املغرب.

الباسط  الهادي  عبد  السيد 

رقم  العربي  املغرب  حي  عنوانه)ا) 

2781 12222 تمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الحاجي  حمد  السيدة 

 29 الرقم   232 الزنقة  املر�شى  حي 

تجزئة املقام الدشيرة  82222 انزكان 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالعيون  بأاريخ 29 شتنبر 

2222 تحت رقم 2296/2222.

1223I

SOFT ALTERNATIVE SARL

TETRASOFT
إعالن مأعدد القرارات

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 92222، طنجة املغرب

TETRASOFT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 21، زنقة 

صنهاجة إقامة هند املكأب رقم 23 

- - طنجة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.87 25

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في  2 يناير 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الأجارة،  إلى  الشركة  نشاط  توسي  

التسويق بي منأج أو مادة أو لوازم  

أي مجا  من مجاالت النشاط

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على هبة 52 حصة من فئة 

في  كانت  التي  للواحدة  درهم   122

لفائدة  املنوزي  ثريا  السيدة  حوزة 

السيدة أميمة صياد

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تسمية السيدة أميمة صياد كمسيرة 

إلى جانب السيدة ثريا املنوزي بحيث 

تجوز كل الوثائق واملستندات بأوقي  

أي منهما

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 
النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
الأجارة،  إلى  الشركة  نشاط  توسي  
التسويق بي منأج أو مادة أو لوازم  

أي مجا  من مجاالت النشاط
بند رقم 2 و 6 و 7: الذي ينص على 
حصة   52 هبة  على  املوافقة  مايلي: 
التي  للواحدة  درهم   122 فئة  من 
كانت في حوزة السيدة ثريا املنوزي 

لفائدة السيدة أميمة صياد
بند رقم 16: الذي ينص على مايلي: 
تسمية السيدة أميمة صياد كمسيرة 
إلى جانب السيدة ثريا املنوزي بحيث 
تجوز كل الوثائق واملستندات بأوقي  

أي منهما
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر  بأاريخ  2  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 261 23.

122 I

STE AYAD CONSULTING SARL

STE YAMINA SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT
 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

62222، OUJDA MAROC
STE YAMINA SERVICES  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 4 زنقة 
املذنبات حي محمد بلة  - 62222 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

35653
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   27
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. YAMINA SERVICES
مفوض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل ابموا .
زنقة   4  : االجأماعي  املقر  عنوان 
 62222  - بلة   محمد  حي  املذنبات 

وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيدة ساعد يمينة :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : فاطمة  ساعد  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  يمينة  ساعد  السيدة 
 133 رقم   111 زنقة  الحسني   حي 

وجدة 62222 وجدة املغرب.
السيدة ساعد فاطمة عنوانه)ا) 
 111 الزنقة  الوفاق  الحسني  حي 

رقم123 62222 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  يمينة  ساعد  السيدة 
 133 رقم   111 زنقة  الحسني   حي 

وجدة 62222 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   28 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

2222 تحت رقم 2132.
1225I

STE AYAD CONSULTING SARL

STE KWAN›CHO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT
 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

62222، OUJDA MAROC
STE KWAN›CHO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 
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املسيردي زنقة عبدالعزيز الثعلبي 

الطابق االر�شي - 62222 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

35659

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   16

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KWAN’CHO

بي    : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنأجات الغذائية 

 االسأيراد والأصدير.

عمارة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الثعلبي  عبدالعزيز  زنقة  املسيردي 

وجدة   62222  - االر�شي  الطابق 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 522   : امحمد بوعزاوي   السيد  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

:  522 حصة  السيدة نوا  غربي 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  امحمد بوعزاوي عنوانه)ا) 

 62222  31 شارع موالي يوسف رقم 

وجدة املغرب.

عنوانه)ا)  غربي  نوا   السيدة 

 62222  31 شارع موالي يوسف رقم 

وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  امحمد بوعزاوي عنوانه)ا) 

 62222  31 شارع موالي يوسف رقم 

وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

2222 تحت رقم   21.

1226I

أسماء ميديا

ايسكي.

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

أسماء ميديا

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

22 البرنو�شي البيضاء، 22222، 

البيضاء املغرب

ايسكي. شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي املنطقة 

الصناعية بوسكورة تجزئة رقم 22 - 

22222 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.122129

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 22 شتنبر 2222 تقرر حل 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 122.222 رأسمالها  مبلغ  ايسكي.  

اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

تجزئة  بوسكورة  الصناعية  املنطقة 

البيضاء  الدار   22222  -  22 رقم 

املغرب نتيجة   : عدم االشأغا .

و حدد مقر الأصفية ب املنطقة 

الصناعية بوسكورة تجزئة رقم 22  - 

22222 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

امزيل  الناصر   عبد  السيد)ة) 

رقم   1 الكولين  تجزئة  عنوانه)ا)  و 

الدار   22222 معروف  سيدي   29

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 

 22 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748353.

1227I

Aktaou Mouad 

Onepay
شركة املساهمة

رف  رأسما  الشركة

Aktaou Mouad

 Bd Zertouni 6em étage، 52

22222، Casablanca Maroc

Onepay شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 332 شارع 

براهيم الروداني  الطابق 5 شقة رقم 

21 22222 الدار البيضاء  املغرب.

رف  رأسما  الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.467131

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تم   2222 شتنبر   21 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  

من  أي  درهم»   3.399.622«

»1.822.522 درهم» إلى »5.222.122 

درهم» عن طريق :  إدماج احأياطي أو 

أر1اح أو عالوات إصدار في رأس املا .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748369.

1228I

SOCAGECOM SARL

STE SULEY TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCAGECOM SARL

 2 زنقة الشيخ شعيب الدكالي درب 

الجام  قرب مسجد العأيق  2 زنقة 

الشيخ شعيب الدكالي درب الجام  

قرب مسجد العأيق، 25222، 

خريبكة املغرب

STE SULEY TRANSPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 4 

شارع موالي عبد الرحمان - خريبكة 

- 25222 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SULEY TRANSPORT

الأاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

باالسأيراد  يقوم  الذي  والوسيط 

والأصدير.

 4 تجزئة   : عنوان املقر االجأماعي 

شارع موالي عبد الرحمان - خريبكة 

- 25222 خريبكة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 522   : افأايحي  املهدي  السيد 

حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .

 522   : السيدة صبرينا مرساوي 

حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املهدي افأايحي عنوانه)ا) 

خريبكة   - الرحمان  عبد  شارع   12

25222 خريبكة املغرب.

السيدة صبرينا مرساوي عنوانه)ا) 

خريبكة   - الرحمان  عبد  شارع   12

25222 25222 املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املهدي افأايحي عنوانه)ا) 

خريبكة   - الرحمان  عبد  شارع   12

25222 خريبكة املغرب
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السيدة صبرينا مرساوي عنوانه)ا) 
خريبكة   - الرحمان  عبد  شارع   12

25222 25222 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بخريبكة  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 752.

1229I

CORPORATE AUDIT GROUP

DIGITALY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املومن، الطابق 
الخامس، رقم 22 ، 22222، 

casablanca maroc
DIGITALY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي : 22 ، 

شارع الزرقطوني، الطابق السادس، 
إقامة بيزنيس بالزا،  - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
.382657

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 12 شتنبر 2222 تقرر حل 
املسؤولية  ذات  شركة   DIGITALY
 322.222 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجأماعي 22 ، 
شارع الزرقطوني، الطابق السادس، 
الدار   22222 - إقامة بيزنيس بالزا،  
لعدم وجود  نتيجة  املغرب  البيضاء 
الهدف  لأحقيق  فرص  أو  إمكانيات 

االجأماعي.
و عين:

السيد)ة) محمد فاضل   بنونة و 
حي السالم  زنقة القصبة،  عنوانه)ا) 
املغرب  البيضاء  الدار   22222

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
 ، 22 وفي   2222 شتنبر   12 بأاريخ 
شارع الزرقطوني، الطابق السادس، 
الدار   22222 - إقامة بيزنيس بالزا،  

البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748539.

1212I

fam consulting

RIAD ZARKA
فسخ عقد تسيير حر بصل تجاري 

)ابشخاص الطبيعيون)

فسخ عقد تسيير حر بصل تجاري

 RIAD ZARKA

بمقأ�شى عقد عرفي مؤرخ في  2 

شتنبر 2222  تم فسخ عقد التسيير 

السيد)ة)  طرف  من  املوق   الحر 

  CHRISTINE CORINE RENEE

مالك)ة)  )بصفأه)ا)    TODESCO

لألصل الأجاري) الحامل)ة) للبطاقة 

  E211182W  الوطنية للأعريف رقم

 DB  143 بالعنوان  القاطن)ة) 

 AARJANE Q RHBA LKDIMA

 MEDINA MARRAKECH  -  2222

   KHALID مراكش املغرب والسيد)ة) 

حرا  مسير)ة)  )بصفأه)ا)    EL JABRI

الوطنية  للبطاقة  الحامل)ة)  )ة))  

للأعريف رقم  E 35271 القاطن)ة) 

 MASSIRA 2 TAFILTATE بالعنوان 

 3 IMM L N  ° MARRAKECH  -

واملسجل  املغرب   مراكش     2222

بالسجل الأجاري باملحكمة الأجارية 

بمراكش تحت  عدد 18193 .

1211I

AA CONSULTING S.A.R.L

الشركة املدنية العقارية إنديانا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AA CONSULTING S.A.R.L

14 ،  شارع  باريس الطابق الثاني 

رقم 22 ، 22222، الدار البيضاء 

املغرب

الشركة املدنية العقارية إنديانا 

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 53، شارع 

االمير موالي عبد هللا - 92262 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1237

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تقرر حل   2213 يناير   12 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

الشركة املدنية العقارية إنديانا  مبلغ 

رأسمالها 1.222 درهم وعنوان مقرها 

موالي  االمير  شارع   ،53 اإلجأماعي 

املغرب  طنجة   92262  - هللا  عبد 

إنقضاء   / ودية  تصفية    : نتيجة   

غرض الشركة.

و حدد مقر الأصفية ب 53، شارع 

 -  3 الطابق  هللا  عيد  موالي  االمير 

92262 طنجة املغرب. 

و عين:

 Cécile Agnès السيد)ة) 

و عنوانه)ا)   Yolande    LERUSTE

 Boulevard Suchet  75216  ,37

باريس فرنسا كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقأضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املأعلقة بالأصفية 

: كامل الصالحيات

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   21 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 352 23.

1212I

NASSIMCOMPTA sarl

DISALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NASSIMCOMPTA sarl

 Appartement situé au RDC  sis à

 Meknès,  AL MANSOUR 6 IMM

 A 1 Appt N° 9 ، 52222، meknés

maroc

DISALL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : تجزئة 
الياقوت 2 رقم 99 الحاجب - 

52222 الحاجب املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
52533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   27
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DISALL
غرض الشركة بإيجاز : بي  وتوزي  
و  النظافة  مواد  و  الغذائية  املواد 

الأصدير و االستراد .
تجزئة   :  : عنوان املقر االجأماعي 
الياقوت 2 رقم 99 الحاجب - 52222 

الحاجب املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سعاد امزيغ عنوانه)ا) حي 
الشريشيرة زنقة 16 رقم 21  52222 

الحاجب املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الرغوي   العزيز  عبد  السيد 
سبت  القشلة  دوار  عنوانه)ا) 
 52222 الحاجب  اكوراي  جحجوح 

الحاجب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 بأاريخ  الأجارية بمكناس  

2222 تحت رقم 2576.

1213I
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FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

عقارية أسكارام ش.م.م. ش.و.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE WILAYA B1 BLOC

 B1 ENTRE SOL N°5 ، 932 2،

TETOUAN MAROC

عقارية أسكارام ش.م.م. ش.و. 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع عبد 

الخالق الطريس قيسارية السالم 

رقم 11 - 93222 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

26785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 مارس   23

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : عقارية 

أسكارام ش.م.م. ش.و..

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

عنوان املقر االجأماعي : شارع عبد 

الخالق الطريس قيسارية السالم رقم 

11 - 93222 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : بوفوس  عمر  السيد 

حصة بقيمة 122.222 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوفوس  عمر  السيد 

تجزئة   521 رقم  القمر  جزر  شارع 

السواني 93222 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بوفوس  عمر  السيد 

تجزئة   521 رقم  القمر  جزر  شارع 

السواني 93222 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   19 بأاريخ  االبأدائية بأطوان  

2222 تحت رقم 544.

121 I

KAMAR BENOUNA

ACKTE  ش م م دات مساهم 

وحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

22162، Casablanca MAROC

ACKTE  ش م م دات مساهم وحيد  

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 7 

اقامة رامي زنقة سبأة - 22592 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 7 621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

  ACKTE : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

ش م م دات مساهم وحيد .

الأقييم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الأدريب و تر1ية الخيو  الرياضية و 
الخيو  االخرى

- نقل الخيو  
- تدريب الخيو  

او  الخيو   تر1ية  مراكز  ادارة   -

مالك  اسطبالت  الفروسية   مراكز 
الخيو  و تدريب الخيو  

الدولية  و  الوطنية  املشاركة   -

للخيو  الرياضية و الخيو  االخرى.

 7  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 22592  - سبأة  زنقة  رامي  اقامة 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

جانيت  روز  الفينا  السيدة 

كار1ونارو  : 122 بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

جانيت  روز  الفينا  السيدة 

 837 كاسيا  فيا  عنوانه)ا)  كار1ونارو 

INT C5  22189 روما ايطاليا.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

جانيت  روز  الفينا  السيدة 

 837 كاسيا  فيا  عنوانه)ا)  كار1ونارو 

INT C5  22189 روما ايطاليا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 92 8 7.

1215I

NORTH AUDIT AND CONSULTING

أكا الند أوف أرت
إعالن مأعدد القرارات

 NORTH AUDIT AND

CONSULTING

شارع جبل طارق. عمارة فرح 2. رقم 

2 . طنجة ، 92222، طنجة املغرب

أكا الند أوف أرت »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: حي املغاير 

2 تجزئة 685 و 2.  - 92222 طنجة 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.85531

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 27 غشت 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

راسما   في  اثنين  شريكين  قبو  

الشركة و هما السيد محمد بناني و 

السيدة فنوس الأجمعتي.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 12222 من  الشركة  راسما   رف  

ذالك  و  درهم   1522222 إلى  درهم 

حصة   1 922 إصدار  طريق  عن 

اجأماعية جديدة.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

أصبح  حيث  الشركة  مسير  تغيير 

السيد محمد بناني و السيدة خولة 

عليلو هما املسيران للشركة بدال من 

السيد عابر الأجمعتي

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

السيد  ساهم  الشركة  إنشاء  عند 

عابر الأجمعتي و السيدة خولة عليلو 

و  منهما.  واحد  لكل  درهم  ب5222 

الشركة  راسما   رف   عملية  خال  

بناني  محمد  السيد  من  كل  ساهم 

بمبلغ  الأجمعتي  فنوس  السيدة  و 

منهما  واحد  لكل  درهم   375222

السيد عابر  في حين ساهم كل من 

الأجمعتي و السيدة خولة عليلو بمبلغ 

372222 درهم لكل واحد منهما.

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

راسما  الشركة هو 1522222 درهم 

مقسم إلى 15222 حصة اجأماعية. 

وهو مقسم على الشركاء كما يلي:
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 3752 الأجمعتي  عابر  السيد   

 3752 بناني  محمد  السيد  حصة 

 3752 اعليلو  خولة  السيدة  حصة 

الأجمعتي  فنوس  السيدة  و  حصة 

3752 حصة.

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: تسيير الشركة ملدة غير محددة 

أصبح من مسؤولية كل من السيد 

محمد بناني و السيدة خولة اعليلو.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 722 .

1216I

HIGH EDGE CONSULTING

M-4 SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING

 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 2539.966.592 /

 Mobile: 2662.218.6 3 / E-mail:

 contact@highedge.ma، 93222،

TETOUAN املغرب

M-  SOLUTIONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الحسن الأاني مكاتب النخيل رقم 

6 - 93222 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

27681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 M-  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOLUTIONS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

البريد  عبر  اإلعالن  خدمات  تصدير 

اإللكتروني.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 6 الحسن الأاني مكاتب النخيل رقم 

- 93222 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 32.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد فهد الصفار :  122 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد احمد اوالد عي�شى  :  122 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 122   : العريبي   محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الصفار  فهد  السيد 

شارع الوزير محمد الصفار الرقم 59  

93222 تطوان املغرب.

عي�شى   اوالد  احمد  السيد 

عنوانه)ا) شارع ابو عبيدة بن الجراح 
 93222  23 رقم   112 مجموعة 

تطوان املغرب.

عنوانه)ا)  السيد محمد العريبي  

الخملي�شي  تجزئة  حيان  جبل  شارع 
رقم 215  93222 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الصفار  فهد  السيد 

شارع الوزير محمد الصفار الرقم 59  

93222 تطوان املغرب

عي�شى   اوالد  احمد  السيد 

عنوانه)ا) شارع ابو عبيدة بن الجراح 
 93222  23 رقم   112 مجموعة 

تطوان املغرب

عنوانه)ا)  السيد محمد العريبي  

الخملي�شي  تجزئة  حيان  جبل  شارع 
رقم 215  93222 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بأطوان  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 4643.

1217I

فيد بيست كونسيلأين

TSBRN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلأين

حي السعادة شارع موالي اسماعيل 

زنقة بركان رقم 21 الطابق االو  ، 

72222، العيون املغرب

TSBRN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي خط 

الرملة 21 شارع ورزازات رقم 22 

 LAAYOUNE 72222   العيون

LAAYOUNE املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

33237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   25

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.TSBRN

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائ  لحساب الغير ...........

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

رقم  ورزازات  شارع   21 الرملة  خط 

 LAAYOUNE 72222 العيون     22

LAAYOUNE املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيد رشيد طويلب  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  طويلب   رشيد  السيد 

حي خط الرملة 21 شارع ورزازات رقم 

 LAAYOUNE  72222 العيون   69

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رشيد طويلب عنوانه)ا) حي 

خط الرملة 21 شارع ورزازات رقم 69 

العيون LAAYOUNE 72222 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالعيون  بأاريخ 29 شتنبر 

2222 تحت رقم 2323/2222.

1218I

DARAA AUDIT

 CABINET G&S DES
 ETUDES TECHNIQUES
D›INGENIERIE CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DARAA AUDIT

826 شارع القدس عين الشق الدار  

البيضاء ، 2222 ، الدار البيضاء 

املغرب

 CABINET G&S DES ETUDES

 TECHNIQUES D›INGENIERIE

CONSEIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 12 زنقة 

الحرية الطابق الثالث الشقة رقم 

5 الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

474761

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   16

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 CABINET G&S DES ETUDES

 TECHNIQUES D’INGENIERIE

.CONSEIL

مكأب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات و اببحات في مجا  البناء 

و الأجهيز.

زنقة   12  : عنوان املقر االجأماعي 

 5 الحرية الطابق الثالث الشقة رقم 

الدار البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد غاز  ابراهيم :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة صليح أميمة :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ابراهيم  غاز   السيد 

 6 بلوك   31 رقم  أ  عمارة  بانوراما 

الشطر 4 الدار البيضاء 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  أميمة  صليح  السيدة 

223 هيالنة بوطويل مراكش 2222  

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ابراهيم  غاز   السيد 

 6 بلوك   31 رقم  أ  عمارة  بانوراما 

الشطر 4 الدار البيضاء 22222 الدار 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748581.

1219I

BEFEC

LA PETITE AGENCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BEFEC

32 شارع الجيش امللكي ، 22222، 

الدار البيضاء املغرب

LA PETITE AGENCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 32 شارع 

الجيش امللكي - 22222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 6 .295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 يناير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 LA  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PETITE AGENCE

املشورة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والأواصل.

عنوان املقر االجأماعي : 32 شارع 

الجيش امللكي - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

السيدة غيأة املنجرة :  82 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

الشركة BEFEC :  22 حصة بقيمة 

122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املنجرة  غيأة  السيدة 

9 زنقة ميشليفن حي السالم 22222 

الدار البيضاء املغرب.

 32 عنوانه)ا)   BEFEC الشركة 

الدار   22222 امللكي  الجيش  شارع 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املنجرة  غيأة  السيدة 
 22222 زنقة ميشلفن حي السالم   9

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يوليوز 2222 تحت رقم 738.256.

1222I

DARAA AUDIT

KHALISS FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DARAA AUDIT

826 شارع القدس عين الشق الدار  

البيضاء ، 2222 ، الدار البيضاء 

املغرب

KHALISS FOOD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 12 زنقة 

الحرية الطابق الثالث الشقة رقم 

5 الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 7 825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KHALISS FOOD

إنشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم عام ومقهى.

زنقة   12  : عنوان املقر االجأماعي 

 5 الحرية الطابق الثالث الشقة رقم 

الدار البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : ياسين  خليص  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد خليص ياسين عنوانه)ا) 4 

ممر كاسيوبي الرميطاج الدار البيضاء 

22222 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خليص ياسين عنوانه)ا) 4 

ممر كاسيوبي الرميطاج الدار البيضاء 

22222 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 8623 7.

1221I

BEFEC

SHIFTLIGHT

إعالن مأعدد القرارات

BEFEC

32 شارع الجيش امللكي ، 22222، 

الدار البيضاء املغرب

SHIFTLIGHT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: 59 شارع 

الزرقطوني - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
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رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.14.488

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 
املؤرخ في 23 مارس 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
لأصبح  الشركة  إسم  تغيير  يقرر 

SHIFTLIGHT
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 
على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
للمادة  جديدة  كأابة  يقرر  مايلي: 
االجأماعي- بالهدف  يأعلق  فيما   2
والأدريب  االرشاد  خدمات  جمي  

واالستشارات
على  ينص  الذي  2و3:  رقم  بند 
مايلي: يقرر تعديل املادتين 2 و3 من 

النظام االسا�شي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

يوليوز 2222 تحت رقم 2.237 7.
1222I

PRO-ACCOUNTING

BEKNAB TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRO-ACCOUNTING
12 زنقة الحرية الطابق 3 شقة رقم 
6 ، 22222، الدار البيضاء املغرب

BEKNAB TRAV شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي 12 زنقة 

الحرية الطابق 3 شقة رقم 5 - 
22122 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
 7 523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   16
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BEKNAB TRAV
أشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء وكل الحرف املأعلقة بها..
زنقة   12  : عنوان املقر االجأماعي 
 -  5 رقم  شقة   3 الطابق  الحرية 

22122 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
1.222 حصة    : السيد بكار نبيل 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا)  نبيل  بكار  السيد 
ابمير سيدي محمد بلوك ب رقم 14 

العكاري 12252 الر1اط املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا)  نبيل  بكار  السيد 
ابمير سيدي محمد بلوك ب رقم 14 

العكاري 12252 الر1اط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 22612.

1223I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE «OBJECTIF FASSIE DE
PROMOTION« SARL

إعالن مأعدد القرارات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 32222، fès

Maroc
 STE «OBJECTIF FASSIE DE

PROMOTION« SARL »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: فاس رقم 

78 إقامة الرياض طريق عين السمن 

- 32222 فاس املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.37223

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 27 غشت 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

الذي ينص على  قرار رقم ابو : 

للشركة  املالي  الوض   تحليل  مايلي: 

وتقليل  املا   رأس  وخفض  زيادة  و 

الخسائر

الذي ينص على   : قرار رقم الأاني 

مايلي: بي  ابسهم و الحساب الجاري  

بالشركة  الغيوان  الزوهرة  لسيدة 

لفائدة السيد محمد اليحياوي

ينص  الذي  الثالت:  رقم  قرار 

اإلجأماعي  املقر  تحويل  مايلي:   على 

إقامة   78 رقم  فاس  من  للشركة 

الرياض طريق عين السمن إلى فاس 

شارع أبو شعيب الدوكالي إقامة رقم 

6 املكأب رقم 2 

الذي ينص على  قرار رقم الراب : 

تجديد عضوية السيد محمد  مايلي: 

الحدو�شي كمدير وحيد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

على  ينص  الذي  ابو :  رقم  بند 

للشركة  املالي  الوض   تحليل  مايلي: 

وتقليل  املا   رأس  وخفض  زيادة  و 

الخسائر

الذي ينص على   : بند رقم الأاني 

مايلي: بي  ابسهم و الحساب الجاري  

بالشركة  الغيوان  الزوهرة  لسيدة 

لفائدة السيد محمد اليحياوي

ينص  الذي  الثالت:  رقم  بند 

اإلجأماعي  املقر  تحويل  مايلي:   على 

إقامة   78 رقم  فاس  من  للشركة 

الرياض طريق عين السمن إلى فاس 

شارع أبو شعيب الدوكالي إقامة رقم 

6 املكأب رقم 2 

الذي ينص على  الراب :  بند رقم 
تجديد عضوية السيد محمد  مايلي: 

الحدو�شي كمدير وحيد للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكأو1ر   23 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 71/2222 2.

122 I

COMPTE A JOUR

SAHLIMEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173  OLD MILMOUN
 NADOR ، 62222، NADOR

MAROC
SAHLIMEN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي حي لعري 
الشيخ شارع روم زنقة 28 رقم 21 - 

62222 الناظور املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.13797

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
15 شتنبر 2222 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    SAHLIMEN
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
اإلجأماعي حي لعري الشيخ شارع روم 
الناظور   62222  -  21 رقم   28 زنقة 
املغرب نتيجة   : عدم تحقيق الهدف 

املنشود.
و حدد مقر الأصفية ب حي لعري 
 - الشيخ شارع روم زنقة 28 رقم 21 

62222 الناظور املغرب. 
و عين:

السيد)ة) عبد العظيم   معنان و 
عنوانه)ا) حي لعري الشيخ روم زنقة 
الناظور املغرب   62222  21 رقم   28

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -



عدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222)الجريدة الرسمية   13972

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  بالناضور   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 6 32.

1225I

COMPTE A JOUR

SAHLIMEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

COMPTE A JOUR

 BP N° 5173  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62222، NADOR

MAROC

SAHLIMEN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : حي لعري 

الشيخ شارع روم زنقة 28 رقم 21 - 

62222 الناظور املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.13797

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 23 شتنبر 2222 تقرر حل 

شركة ذات املسؤولية   SAHLIMEN

 122.222 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

اإلجأماعي حي  درهم وعنوان مقرها 

لعري الشيخ شارع روم زنقة 28 رقم 

الناظور املغرب نتيجة   62222  -  21

لعدم تحقيق الهدف املنشود.

و عين:

السيد)ة) عبد العظيم   معنان و 

عنوانه)ا) حي لعري الشيخ روم  زنقة 

املغرب  الناظور   62222  1 رقم   28

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

بأاريخ 23 شتنبر 2222 وفي حي لعري 

 - الشيخ شارع روم زنقة 28 رقم 21 

62222 الناظور املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  بالناضور   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 7 32.

1226I

KAMAR BENOUNA

 MOTMEK

DEVELOPPEMENT ش م م
إعالن مأعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

22162، Casablanca MAROC

 MOTMEK DEVELOPPEMENT

ش م م  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 59 شارع 

الزرقطوني الطابق الثامن رقم  2  - 

22222 الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.317681

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 17 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:  

السيد  من  كل  كمسييرين  تعيين 

عبد  السيد  الصفراوي  الكريم  عبد 

و السيد محمد  الصمد الصفراوي  

السادس  البند  تغيير  الصفراوي م  

من  عشر  الساب   البند  و  عشر 

القوانين

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

2

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 8226 7.

1227I

BEFEC

FONCIEREYETTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اسأمرار نشاط الشركة

 FONCIEREYETTO الشركة

سجل تجاري رقم 7 267.2

إسأمرار الشركة

اإلسأثنائي  القرار  بمقأ�شى   -I

 32 بأاريخ  الوحيد  للشريك 

 ، املسماة  للشركة    2222 يونيو 

FONCIEREYETTO، شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد رأسمالها 

مقرها  الكائن  درهم،   12.222.

اإلجأماعي بالدارالبيضاء – 32 شارع 

الجيش امللكي، تمت معاينة انخفاض 

من  املسأنأج   الداتي  املا   الرأس 

عن   31.12.2219 حتى  الحسابات 

تقرر  و  اإلجأماعي  املا   الرأس  رب  

بالأالي طبقا للقانون اسأمرار الشركة 

و إعادة تأسيس رأسمالها اإلجأماعي 

من جديد و ذلك في اآلجا  القانونية.

بكأابة  القانوني  اإليداع  II-تم 

الأجارية  باملحكمة  الضبط 

 25.29.2222 بأاريخ  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 747.443 

بالسجل  الشركة  تقييد  III-تم 

الأجارية  باملحكمة  الأجاري، 

بالدارالبيضاء بأاريخ 25.29.2222
تحت رقم 21.662.

للنسخة و اإلشارة

1228I

LIMARA SERVICES

ALIANA COSTA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LIMARA SERVICES

 ،AV IDRISS 1 N 11  ، 72222

العيون املغرب

ALIANA COSTA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مدينة 

الوفاق بلوك ب رقم 618 - 72222 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
31281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 فبراير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ALIANA COSTA
الأجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة اسأيراد و تصدير.
مدينة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
 72222  -  618 الوفاق بلوك ب رقم 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حراش  هشام  السيد 

العيون 7222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حراش  هشام  السيد 

العيون 72222 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالعيون  بأاريخ 27 فبراير 

2222 تحت رقم  52.

1229I

أسماء ميديا

 PNEUMATIQUE RIAD
SAHEL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

أسماء ميديا
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

22 البرنو�شي البيضاء، 22222، 
البيضاء املغرب



13973 الجريدة الرسميةعدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222) 

 PNEUMATIQUE RIAD SAHEL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 26 شارع 

مرس السلطان شقة رقم 3 الطابق 

1 - 22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 72893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

القانون  إعداد  تم   2222 ماي   25

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PNEUMATIQUE RIAD SAHEL

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

توازن العجالت و الخدمات املوازية .

عنوان املقر االجأماعي : 26 شارع 

مرس السلطان شقة رقم 3 الطابق 1 

- 22222 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد لكحل عبدالعزيز :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عبدالعزيز  لكحل  السيدة 

بير  الغديرة  الشلوح  دوار  عنوانه)ا) 

الجديد 22222 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لكحل عبدالعزيز عنوانه)ا) 

الجديد  بير  الغديرة  الشلوح  دوار 

22222 الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 732  7.

1232I

N2M CONSEIL-SARL

SOCIETE RIF OPPEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة 

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N   ، 62222، NADOR

MAROC
SOCIETE RIF OPPEN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجأماعي حي 

جواهرة السفلى ازغنغان الناظور - 
62222 الناظور املغرب.
توسي  نشاط الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.13847

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 شتنبر   23 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  الأالية  ابنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
املصاحبة  الغير  البضائ   نقل 

لحساب الغير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بأاريخ  بالناضور   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 3273.

1231I

CECOGEL / SARL

MED MIMOUN CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 62222، OUJDA

MAROC
MED MIMOUN CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي وجدة، 

ظهر ملحلة تجزئة الفأح زنقة ب 11 

رقم 52 - 62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

35699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 يوليوز   15

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 MED  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.MIMOUN CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق..

وجدة،   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 11 ظهر ملحلة تجزئة الفأح زنقة ب 

رقم 52 - 62222 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيد محمد حسايني 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 1222  : محمد حسايني  السيد   

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد حسايني عنوانه)ا) 

وجدة، ظهر ملحلة تجزئة الفأح زنقة 

ب11 رقم 52 62222 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد حسايني عنوانه)ا) 

املقدي  تجزئة  املعاريف  حي  وجدة، 

وجدة   62222  23 رقم  املاز  زنقة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   25 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

2222 تحت رقم 2212.

1232I

ACDEN

E2IP املغرب
إعالن مأعدد القرارات

ACDEN

 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،

22382، CASABLANCA MAROC

E2IP املغرب »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: املنطقة 

الحرة للأصدير، النواصر  - 2222  

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

. 15921

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 32 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:   

رغم  الشركة  نشاط  اسأمرار  تقرر 

خسارة ثالثة أر1اع رأس املا .

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

لم يأم تغيير اي بند 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748835.

1233I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

BELLAFLOR CUIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU

SINA

 21 شارع إبن سينا ، 22212، الدار 

البيضاء املغرب
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BELLAFLOR CUIR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي  21 شارع 

إبن سينا - 22212 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.434365

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

17 غشت 2222 تقرر حل  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  BELLAFLOR CUIR الشريك الوحيد

مبلغ رأسمالها 16.222 درهم وعنوان 

مقرها اإلجأماعي  21 شارع إبن سينا 

- 22212 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

  : قرار الشريك الوحيد.

و حدد مقر الأصفية ب  21 شارع 

البيضاء  الدار   22212  - سينا  إبن 

املغرب. 

و عين:

 Christine, Martine, السيد)ة) 

عنوانه)ا)  و   Jeanne  VALENTIN

 N 1 Place Castelli    83622 Fréjus

FRANCE 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 

 21 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748171.

123 I

STE AYAD CONSULTING SARL

 ECOLE L›ESPRIT DE
L›AVENIR PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT

 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

62222، OUJDA MAROC

 ECOLE L›ESPRIT DE L›AVENIR

PRIVEE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

االر�شي عمارة الغفران 1 الشقة 

1 طريق سيدي بوقناد  - 62222 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

35675

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   23

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 ECOLE : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.L’ESPRIT DE L’AVENIR PRIVEE

مدرسة    : غرض الشركة بإيجاز 

خاصة.

الطابق   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الشقة   1 الغفران  عمارة  االر�شي 

 62222  - بوقناد   طريق سيدي   1

وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد أيوب الكعابي :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : العامري  هاجر  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الكعابي  أيوب  السيد 

حي املحمدي تجزئة أمجادي رقم 82 

62222 وجدة املغرب.

السيدة هاجر العامري عنوانه)ا) 

 28 رقم   4 حي ولد الشريف زنقة م 

62222 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الكعابي  أيوب  السيد 

حي املحمدي تجزئة أمجادي رقم 82 

62222 وجدة املغرب

السيدة هاجر العامري عنوانه)ا) 
 28 رقم   4 حي ولد الشريف زنقة م 

62222 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   21 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

2222 تحت رقم 2161.

1235I

ANDERSEN CONSULTING

BORAQ SHIPPING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 92232، TANGER

MAROC

BORAQ SHIPPING SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي طريق 

تطوان زنقة ابن جروم رقم 4 النزاهة 

محل رقم 1 - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

128 67

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BORAQ SHIPPING SARL

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البحري للركاب واملركبات والبضائ .

طريق   : االجأماعي  املقر  عنوان 

تطوان زنقة ابن جروم رقم 4 النزاهة 

محل رقم 1 - 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

  TRANCOMED SARL : الشركة 

51 حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 SEAMOTORWAYS الشركة  

 CAPTAL INVESMENTS SL :   9

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 TRANCOMED SARL الشركة 

مابين  الفرابي  شارع   8 عنوانه)ا) 

طنجة   6A 92222 رقم  الطابقين 

املغرب.

 SEAMOTORWAYS الشركة 

 CAPTAL INVESMENTS SL

 11222 الجزيرة الخضراء  عنوانه)ا) 

كاديس اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بوهال   احمد  السيد 

اسكيرج  احمد  زنقة  السوريين  حي 

رقم 12 92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   26 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 57  23.

1236I

EXACO

NELITE NORTH AFRICA
شركة املساهمة
تغيير السنة املالية

EXACO

16، زنقة عائشة أم املؤمنين شارع 

موالي الحسن االو ، 22222، الدار 

البيضاء املغرب

NELITE NORTH AFRICA »شركة 

املساهمة»

وعنوان مقرها االجأماعي:  39 ، زنقة 

نورماندي، الطابق 4 ، املكأب رقم 

8  حي راسين 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
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»تغيير السنة املالية»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.227525

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 32 يونيو 2222

تقرر تغيير السنة املالية: إلى تبأدأ 

دجنبر من   31 يناير وتنأهي في   21 في 

كل سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 32 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 747971.

1237I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

PLURI FRANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU

SINA

 21 شارع إبن سينا ، 22212، الدار 

البيضاء املغرب

PLURI FRANCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي  21 شارع 

إبن سينا - 22212 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.225317

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في 26 غشت 2222 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  PLURI FRANCE الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسمالها 12.222 درهم وعنوان 

مقرها اإلجأماعي  21 شارع إبن سينا 

- 22212 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

  : قرار الشريك الوحيد.

و حدد مقر الأصفية ب  21 شارع 

البيضاء  الدار   22212  - سينا  إبن 

املغرب. 

و عين:

   Jean-Marc, Roger السيد)ة)  

 .                       VAN CANNEYT

  Résidence Beverly عنوانه)ا)  و 

  House Apt B9, Pont blondin

املغرب   13272  El Mansouria

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 

 21 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748173.

1238I

Mustapha ZAKHNINI 

AMIN DARK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Mustapha ZAKHNINI

 BP 125. 62622 RAS EL MA
NADOR ، 62622، الناضور 

املغرب

AMIN DARK SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

املسيرة راس املاء الناضور - 62622 

الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

22719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 AMIN : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.DARK SARL

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري

اعما  مخألفة او البناء

تأجير العقارات.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 62622 - الناضور  املسيرة راس املاء 

الناضور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيدة الرايس وئام  :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : محمد  درقاوي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  وئام   الرايس  السيدة 

 62622 املاء   راس  املقاومة  حي 

الناضور املغرب.

عنوانه)ا)  محمد  درقاوي  السيد 

 62622 املاء   راس  املقاومة  حي 

الناضور املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  درقاوي  السيد 

 62622 املاء  راس  املقاومة  حي 

الناضور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ 29 شتنبر 

2222 تحت رقم  321.

1239I

MON COMPTABLE SARL

 MAITRE BÂTIMENT

 CONSTRUCTION ET

RENOVATION MBCR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 62222،

OUJDA MAROC

 MAITRE BÂTIMENT

 CONSTRUCTION ET

RENOVATION MBCR  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 161 

تجزئة الفرح  ظهر املحلة  - 62222 

وجدة املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.2 373

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تحويل   تم   ماي 2222  املؤرخ في 22 

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

 - املحلة   ظهر  الفرح   تجزئة   161«

 72« إلى  املغرب»  وجدة   62222

ومن معه طريق تازة   تجزئة حساني  

- 62222 وجدة  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   26 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

2222 تحت رقم 2227.

12 2I

FIDUCIAIRE MOLIFID

LARA ENGINS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجأماعي للشركة

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B BUREAU N°29 ، 92222،

LARACHE MAROC

LARA ENGINS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

شعبان 1 الطابق االر�شي  رقم 127  

- 92222 العرائش املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
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رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.2179

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في  2 شتنبر 2222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

االر�شي   الطابق   1 شعبان  »تجزئة 

رقم 127  - 92222 العرائش املغرب» 

الطابق  الخضراء  »الأجزئة  إلى 

االر�شي رقم 182  - 92222 العرائش  

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  بالعرائش   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 727.

12 1I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

SAVOIE-BOIS-CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU

SINA

 21 شارع إبن سينا ، 22212، الدار 

البيضاء املغرب

SAVOIE-BOIS-CONCEPT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي  21 شارع 

إبن سينا - 22212 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.323917

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 28 شتنبر 2222 تقرر حل 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    SAVOIE-BOIS-CONCEPT

رأسمالها 1.222 درهم وعنوان مقرها 

 - سينا  إبن  شارع  اإلجأماعي  21 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   22212

  : قرار الشركاء .

و حدد مقر الأصفية ب  21 شارع 

البيضاء  الدار   22212  - سينا  إبن 

املغرب. 

و عين:

   Francis, Rémy, Paul السيد)ة) 

 N 11 Parc و عنوانه)ا)   DELATTR

Des Raisses    7 9 2 Annecy-le-

Vieux France 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  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748644.

12 2I

BARIGO TRANS

شركة باريغوترنس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BARIGO TRANS

 JAZIRAT BOUSKOURA IMM 2

 ETG 2 APPT B9 BOUSKOURA ،

27182، CASABLANCA MAROC

شركة باريغوترنس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي  جزيرة 

بوسكورة إقامة 2 طابق 2شقة 9 

بوسكورة الدار البيضاء. - 27182 

الدار البيضاء. املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 72531

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   23

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

باريغوترنس.

النقل   :  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البري بجمي  انواعه.

جزيرة    : االجأماعي  املقر  عنوان 
 9 2شقة  طابق   2 إقامة  بوسكورة 
 27182  - البيضاء.  الدار  بوسكورة 

الدار البيضاء. املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
  : السيد ساليم سوفير   السيد   
درهم   52.222 بقيمة  حصة   522

للحصة .
السيد   السيد مصطفى العسري   
درهم   52.222 حصة بقيمة   522   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
سوفير   ساليم  السيد  السيد   
إقامة  بوسكورة  جزيرة  عنوانه)ا)  
الدار  بوسكورة   9 2شقة  طابق   2
البيضاء.  الدار   27182 البيضاء. 

املغرب.
السيد   السيد مصطفى العسري   
عنوانه)ا) حي طارق زنقة 25 رقم 63 
البيضاء.  الدار   22622 البرنو�شي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
سوفير   ساليم  السيد  السيد   
إقامة  بوسكورة  جزيرة  عنوانه)ا)  
الدار  بوسكورة   9 2شقة  طابق   2
البيضاء.  الدار   27182 البيضاء. 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم -.

12 3I

االتقان للحسابات

ANWAL MIX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االتقان للحسابات
2 1 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62222، الناظور املغرب

ANWAL MIX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تغزارت 
احواز دوار ازعونة  جماعة اتسافت 
الدريوش -  6225 الدريوش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   17
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ANWAL MIX
-بي    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفواكه الجافة.
تغزارت   : االجأماعي  املقر  عنوان 
جماعة اتسافت  احواز دوار ازعونة  
الدريوش -  6225 الدريوش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 
درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : زريوح  ابراهيم  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زريوح  ابراهيم  السيد 
توزين  بني  اتسافت  تالمغيت  دوار 

الدريوش  6225 الدريوش املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  زريوح  ابراهيم  السيد 
توزين  بني  اتسافت  تالمغيت  دوار 

الدريوش  6225 الدريوش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  بالدريوش   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 57.

12  I
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 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

TOP CONFETION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT

COMPT SARL A.U

15 زنقة جما  الدين ابفغاني 

الطابق الراب  شقة رقم 1 وجدة. ، 

62222، وجدة املغرب

TOP CONFETION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 25 زنقة 

املودة حي الغفران، وجدة. - 62222 

وجدة املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.29297

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في 28 شتنبر 2222 تقرر حل 

ذات  شركة   TOP CONFETION

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 122.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

 25 اإلجأماعي  درهم وعنوان مقرها 

 - وجدة.  الغفران،  حي  املودة  زنقة 

لزيادة  نتيجة  املغرب  وجدة   62222

خسائر الشركة وعجزها عن

االسأمرار.....

و عين:

و  قي�شي  رشيدة    السيد)ة) 

عنوانه)ا) حي الوفاق سلوان الناظور 

)ة)  كمصفي  املغرب  وجدة   62222

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

بأاريخ 28 شتنبر 2222 وفي 25 زنقة 

املودة حي الغفران، وجدة. - 62222 

وجدة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   25 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

2222 تحت رقم  212.

12 5I

االتقان للحسابات

MARINSA TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

االتقان للحسابات

2 1 شارع مراكش الطابق الثاني 

رقم 5 ، 62222، الناظور املغرب

MARINSA TRANSPORT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

سوكرافور زايو - 62922 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

22681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MARINSA TRANSPORT

غرض الشركة بإيجاز : - مقاو  في 

نقل البضائ  لحساب الغير.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الناظور   62922  - زايو  سوكرافور 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد مصطفى الخروبي :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الخروبي  مصطفى  السيد 

اوالد  منصور  اوالد  دوار  عنوانه)ا) 

سأوت زايو 62922 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الخروبي  مصطفى  السيد 

اوالد  منصور  اوالد  دوار  عنوانه)ا) 

سأوت زايو 62922 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ 17 شتنبر 

2222 تحت رقم 3119.

12 6I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

AISO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل الأصفية

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT

COMPT SARL A.U

15 زنقة جما  الدين ابفغاني 

الطابق الراب  شقة رقم 1 وجدة. ، 

62222، وجدة املغرب

AISO شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي :   2 أ س 

ظهراملحلة وجدة. - 62222 وجدة 

املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.26265

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في 29 يوليوز 2222 تقرر حل 

AISO شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

ظهراملحلة  س  أ  اإلجأماعي   2 

وجدة. - 62222 وجدة املغرب نتيجة 

لزيادة خسائر الشركة وعجزها عن

االسأمرار....

و عين:

و  عضمي  محمد   السيد)ة) 

عنوانه)ا) ظهر املحلة بلوك اكس رقم 

املغرب  وجدة   62222 وجدة   135

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

أ  وفي   2   2222 يوليوز   29 بأاريخ 

س ظهراملحلة وجدة. - 62222 وجدة 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

2222 تحت رقم 3 21.

12 7I

ANDERSEN CONSULTING

ANDALOUS FERRIES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 92232، TANGER

MAROC

 ANDALOUS FERRIES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي طريق 

تطوان زنقة ابن جروم رقم 4 النزاهة 

محل رقم 2 - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

128 69

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ANDALOUS FERRIES SARL

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البحري للركاب واملركبات والبضائ .
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طريق   : االجأماعي  املقر  عنوان 

تطوان زنقة ابن جروم رقم 4 النزاهة 

محل رقم 2 - 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

  TRANCOMED SARL : الشركة 

51 حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 SEAMOTORWAYS الشركة 

 CAPTAL INVESMENTS SL :   9

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 TRANCOMED SARL الشركة 

مابين  الفرابي  شارع   8 عنوانه)ا) 

طنجة   6A 92222 رقم  الطابقين 

املغرب.

 SEAMOTORWAYS الشركة 

 CAPTAL INVESMENTS SL

 11222 الجزيرة الخضراء  عنوانه)ا) 

كاديس اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  احمد  بوهال   السيد 

اسكيرج  احمد  زنقة  السوريين  حي 
رقم 12 92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   26 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 58  23.

12 8I

االتقان للحسابات

CHRONO RIF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

االتقان للحسابات

2 1 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62222، الناظور املغرب

CHRONO RIF شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

ضرضورة رقم 21 سلوان - 62722 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

22729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   12

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CHRONO RIF

 ، بي    -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

إصالح ، تركيب ، معايرة ، والأحقق 

من جمي  أنواع آالت الأاكوغراف.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 62722  - سلوان   21 ضرضورة رقم 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد حمزة املرابط :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : السيد عبد االله الكردي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املرابط  حمزة  السيد 

شارع موالي عبد هللا رقم 46 الناظور 

62222 الناظور املغرب.

الكردي  االله  عبد  السيد 

عنوانه)ا) شارع عال  بن عبد هللا ش 

2 الناظور 62222 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املرابط  حمزة  السيد 

شارع موالي عبد هللا رقم 46 الناظور 

62222 الناظور املغرب

الكردي  االله  عبد  السيد 

عنوانه)ا) شارع عال  بن عبد هللا ش 

2 الناظور 62222 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ 17 شتنبر 

2222 تحت رقم 3122.

12 9I

STREET BUSINESS CENTER

OLIVER GREEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER

عمارة رقم 12، رقم 7، زنقة الحرية، 

جليز، مراكش ، 2222 ، مراكش 

املغرب

OLIVER GREEN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي منهج 

عبد الكريم الخطابي شارع حسن 

بن مبارك اقامة الخطابية عمارة 

ب الطابق ابو  رقم 3 - 2222  

مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

94515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2219 فبراير   13

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.OLIVER GREEN

العقار و   : غرض الشركة بإيجاز 

منعش عقاري.

منهج   : االجأماعي  املقر  عنوان 

حسن  شارع  الخطابي  الكريم  عبد 

بن مبارك اقامة الخطابية عمارة ب 

الطابق ابو  رقم 3 - 2222  مراكش  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 8.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

:  2  حصة  السيد لورن بسون  

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد هشام زغلو   :  22 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

:  22 حصة  السيد توفيق وريبني 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بسون  لورن  السيد 

نزاس  322 3 نزاس  فرنسا.

عنوانه)ا)  زغلو   هشام  السيد 

بلونكالك  31722 بلونكالك  فرنسا.

عنوانه)ا)  وريبني  توفيق  السيد 

تولوز 31122 تولوز فرنسا.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  زغلو   هشام  السيد 

بلونكالك  31722 بلونكالك  فرنسا

عنوانه)ا)  وريبني  توفيق  السيد 

تولوز 31122 تولوز فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بأاريخ  الأجارية بمراكش  

2219 تحت رقم -.

1252I

االتقان للحسابات

MOSALAH TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

االتقان للحسابات

2 1 شارع مراكش الطابق الثاني 

رقم 5 ، 62222، الناظور املغرب

MOSALAH TRANSPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

العمران رقم 2872 سلوان - 62722 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
22699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   11
املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MOSALAH TRANSPORT
غرض الشركة بإيجاز : - مقاو  في 

نقل البضائ  لحساب الغير.
تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
العمران رقم 2872 سلوان - 62722 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسما   مبلغ 

1.222.222 درهم، مقسم كالأالي:
 5.222   : السيد محمد صرودي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
صرودي  الدين  صالح  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   2.522   :

للحصة .
السيد مصطفى صرودي :  2.522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد صرودي عنوانه)ا) 
سلوان   272 رقم  العمران  تجزئة 

الناظور 62722 الناظور املغرب.
صرودي  الدين  صالح  السيد 
 272 رقم  العمران  تجزئة  عنوانه)ا) 
الناظور   62722 الناظور  سلوان 

املغرب.
صرودي  مصطفى  السيد 
 272 رقم  العمران  تجزئة  عنوانه)ا) 
الناظور   62722 الناظور  سلوان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
صرودي  الدين  صالح  السيد 
 272 رقم  العمران  تجزئة  عنوانه)ا) 
الناظور   62722 الناظور  سلوان 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالناضور  بأاريخ 16 شتنبر 

2222 تحت رقم 3293.

1251I

االتقان للحسابات

TAOUIMA AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسما  الشركة

االتقان للحسابات

2 1 شارع مراكش الطابق الثاني 

رقم 5 ، 62222، الناظور املغرب

TAOUIMA AUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي طريق 

تاويمة رقم 2  الناظور - 62222 

الناظور املغرب.

رف  رأسما  الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.12123

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تم   2222 أكأو1ر   21 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  

»922.222 درهم» أي من »122.222 

عن  درهم»   1.222.222« إلى  درهم» 

إدماج احأياطي أو أر1اح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املا .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  بالناضور   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 3276.

1252I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

ميد بيش
إعالن مأعدد القرارات

 ALPHAIZ CONSULTING &

ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66

 ESCALIER C, 3ème ETAGE NU%

   TANGER ، 92222، TANGER

MAROC

ميد بيش  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 36 زنقة 
عال  بن عبد هللا الطابق ابر�شي 

رقم 1 - 92222 طنجة املغرب.
»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 
.61275

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 
املؤرخ في 27 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
العربي  محمد  السيد  املرحوم  وفاة 
وجود  عدم  على  واملوافقة  بوراس 
وصية   شرعية للراحل السيد محمد 

العربي بوراس 
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
وواحد  وثمانمائة  ألف   : مايلي:  
السيد  من  سهم   (1821( وعشرون 
بوراس   قمر  للسيدة  بوراس  محمد 
سهم   (1 2( وأربعون  واثنان  مائة 
للسيدة  بوراس  كريم  السيد  من 
وتسعة  وسأمائة  ألف  بوراس  قمر 
سهم من السيد   (1،679( وسبعون 
منصف  السيد  إلى  بوراس  كريم 

بوراس
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
وواحد  وثمانمائة  ألف   : مايلي:  
السيد  من  سهم   (1821( وعشرون 
بوراس   قمر  للسيدة  بوراس  محمد 
سهم   (1 2( وأربعون  واثنان  مائة 
للسيدة  بوراس  كريم  السيد  من 
وتسعة  وسأمائة  ألف  بوراس  قمر 
سهم من السيد   (1،679( وسبعون 
منصف  السيد  إلى  بوراس  كريم 

بوراس
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
وواحد  وثمانمائة  ألف   : مايلي:  
السيد  من  سهم   (1821( وعشرون 
بوراس   قمر  للسيدة  بوراس  محمد 
سهم   (1 2( وأربعون  واثنان  مائة 
للسيدة  بوراس  كريم  السيد  من 
وتسعة  وسأمائة  ألف  بوراس  قمر 
سهم من السيد   (1،679( وسبعون 
منصف  السيد  إلى  بوراس  كريم 

بوراس

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   26 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم  3  23.

1253I

ملياء الحيرش

 STE KHOBALATTE
ARCHITECTURE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ملياء الحيرش
رقم 4 تجزئة عمار ، 352 2، سيدي 

بنور املغرب

 STE KHOBALATTE

 ARCHITECTURE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الجيش امللكي رقم 28 سيدي بنور - 

352 2 سيدي بنور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

2869

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 KHOBALATTE ARCHITECTURE

.SARL AU

مهندس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معماري .

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - الجيش امللكي رقم 28 سيدي بنور 

352 2 سيدي بنور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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الشركة:   رأسما   مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : عمر  خبالت  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد خبالت عمر عنوانه)ا) رقم 

سيدي   2 352 الوداد   تجزئة   23 

بنور املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خبالت عمر عنوانه)ا) رقم 

سيدي   2 352 الوداد  تجزئة   23 

بنور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  بنور   بسيدي  االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 574.

125 I

 MOROCCAN INDUSTRIAL ELECTRICAL

EXERT

 MOROCCAN INDUSTRIAL

ELECTRICAL EXPERT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MOROCCAN INDUSTRIAL

ELECTRICAL EXERT

 Casablanca,26. AVENUE MERS

 SULTAN APPT 3 ETG 1 ، 22226،

CASABLANCA MAROC

 MOROCCAN INDUSTRIAL

ELECTRICAL EXPERT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي ممر مرس 

السلطان الشقة 3 الطابق 1 الدار 

البيضاء - 22226 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

474779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 غشت   28

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 MOROCCAN INDUSTRIAL

.ELECTRICAL EXPERT

توريد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتركيب املعدات الكهر1ائية.

عنوان املقر االجأماعي : ممر مرس 

الدار   1 الطابق   3 السلطان الشقة 

البيضاء  الدار   22226  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : إيمان  طاوس  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  إيمان  طاوس  السيدة 

 12225 مرس الخير   416 رقم   3 س 

تمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  إيمان  طاوس  السيدة 

 12225 مرس الخير   416 رقم   3 س 

تمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 8592 7.

1255I

FOR NEGOCE

for négoce
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

FOR NEGOCE

حي خط الرملة 1 شارع ام السعد 

الرقم 31 ، 72222، العيون املغرب

for négoce شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة 

 2 الطابق 21  شارع طاهة حسين 
حي الفأح العيون - 72222 العيون 

املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.14891

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 23 أكأو1ر 2222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

شارع طاهة    21 الطابق  »عمارة  2 

 72222  - العيون  الفأح  حسين حي 

العيون املغرب» إلى »شارع مكة زنقة 

 21 شقة رقم   65 السرو عمارة رقم 

العيون. - 72222 العيون  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالعيون  بأاريخ 27 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 2368/22.

1256I

مركز الجبايات و املحاسبة

MANOKHA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مركز الجبايات و املحاسبة

رقم 31 الطابق الراب  عمارة امنار ، 

86352، انزكان املغرب

MANOKHA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 

توطين)شركة نجماوي ترنس).زنقة 

املهدي بن مباركة رقم 26 حي رياض 

السالم اكادير  - 82222 اكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

43867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 يوليوز   22

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MANOKHA TRANS

غرض الشركة بإيجاز : 

للبضائ   والدولي  املحلي  النقل   -

نيابة عن الغير.

 : االجأماعي  املقر  عنوان 

ترنس).زنقة  نجماوي  توطين)شركة 

املهدي بن مباركة رقم 26 حي رياض 

اكادير   82222  - اكادير   السالم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 522   : مروان  نجماوي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   252   : السيد عزام خالد 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد نجماوي نور الدين :  252 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نجماوي مروان عنوانه)ا) 

اقامة حدائق اكادير عمارة 12شقة 2 

اكادير  82222 اكادير املغرب.

عنوانه)ا)  خالد  عزام  السيد 

ابن  شارع   236 الرقم   862 الزنقة 

نفيس الدشيرة انزكان 86362 انزكان 

املغرب.
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الدين  نور  نجماوي  السيد 

اقامة وزارة الداخلية حي  عنوانه)ا) 

النجاح اكادير 82222 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نجماوي مروان عنوانه)ا) 

اقامة حدائق اكادير عمارة 12شقة 2 

اكادير  82222 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بأاريخ  باكادير   الأجارية 

2222 تحت رقم 62 95.

1257I

PHOENICIA

TALY GOURMAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PHOENICIA

 rue berne angle Bd Zerktouni 4

 & 2 Mars   rue berne angle Bd

 Zerktouni & 2 Mars، 22 92،

CASABLANCA MAROC

TALY GOURMAND شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 4 زنقة برن 

رقم ١، شارع الزرقطوني و 2 مارس  

الدار البيضاء 92 22  الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

474163

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   15

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 TALY  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.GOURMAND

: املعجنات  غرض الشركة بإيجاز 

واملخابز والأموين.

زنقة   4  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 2 و  الزرقطوني  شارع   ،١ رقم  برن 

الدار  الدار البيضاء 92 22   مارس  

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 922   : الوردي  سناء  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 122   : شكري  لحسن  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الوردي  سناء  السيدة 

27 ممر حب امللوك اقامة النور طابق 

عين السب  الدار البيضاء  شقة8   3

22252  الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  شكري  لحسن  السيد 

 82 حي دار السعادة بلوك ج الرقم 

املحمدية 28812  املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  شكري  لحسن  السيد 

 82 حي دار السعادة بلوك ج الرقم 

املحمدية 28812  املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 7 29.

1258I

مركز تنغير للمحاسبة و التسيير

BIO-BEAUTE TINGHIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

مركز تنغير للمحاسبة و التسيير
رقم 394 تجزئة اديس نغير شارع 

محمد الخامس تنغير اقليم تنغير، 

5822 ، تنغير املغرب

BIO-BEAUTE TINGHIR  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : الحي 

االداري مركز تنغير - 5822  تنغير 

املغرب.

قفل الأصفية
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.8133
بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 22 شتنبر 2222 تقرر حل 
شركة    BIO-BEAUTE TINGHIR
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
مقرها اإلجأماعي الحي االداري مركز 
تنغير املغرب نتيجة    5822  - تنغير 

لعدم تحقيق اهداف الشركة.
و عين:

و  عزيزي  محمد   السيد)ة) 
تنغير  تجماصت  حي  عنوانه)ا) 
)ة)  كمصفي  املغرب  تنغير    5822

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 
الحي  وفي   2222 شتنبر   22 بأاريخ 
تنغير    5822  - االداري مركز تنغير 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكأو1ر   27 بأاريخ  االبأدائية بتنغير  

2222 تحت رقم 577/2222.

1259I

LEGALIS CONSEIL

 ELECTRICAL«
 ELECTROMECHANICAL
 SUPPLY END ERECTION

»EESE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEGALIS CONSEIL
 Rue Hoceima, Résidence ,41
 Benzakour 2ème étage n°3,

 Atlas–Fès. ، 32222، FES
MAROC

 ELECTRICAL«
 ELECTROMECHANICAL

 SUPPLY END ERECTION «EESE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي  41 إقامة 
بنزكور الشقة 3 زنقة الحسيمة 
أطلس - 32222 فاس  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6 129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

مأبوعة  الشركة  تسمية 

بمخأصر  اإلقأضاء  عند 

 ELECTRICAL«  : تسميتها 

 E L E C T R O M E C H A N I C A L

.SUPPLY END ERECTION «EESE

غرض الشركة بإيجاز : 1. مبيعات 

املعدات الكهر1ائية: خزائن، ابجهزة، 

واالكسسوارات والكابالت... الخ. 

املعدات  مبيعات   .2

الأحكم،  صمام  الكهروميكانيكية: 

واملحركات، ومضخات ... الخ.

3. تنفيذ أعما  الأجمي .

الكهر1اء  إمدادات  اسأيراد   .4

والكهروميكانيكية.

عنوان املقر االجأماعي :  41 إقامة 
الحسيمة  زنقة   3 الشقة  بنزكور 

أطلس - 32222 فاس  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 522   : فسيحي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد منير بنكيران :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فسيحي  محمد  السيد 
الطابق   12 الشقة  طنجة  زنقة   12

الثالث 32222 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  بنكيران  منير  السيد 

عمارة إلوزيا زنقة احمد العلمي   14

الشقة 5 الطابق ابو  32222 فاس 

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  فسيحي  محمد  السيد 

الطابق   12 الشقة  طنجة  زنقة   12

الثالث 32222 فاس املغرب

عنوانه)ا)  بنكيران  منير  السيد 

عمارة إلوزيا زنقة احمد العلمي   14

الشقة 5 الطابق ابو  32222 فاس 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   26 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 2525.

1262I

PHOENICIA

7ADID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PHOENICIA

 rue berne angle Bd Zerktouni 4

 & 2 Mars   rue berne angle Bd

 Zerktouni & 2 Mars، 22 92،

CASABLANCA MAROC

7ADID شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 4 زنقة برن 

رقم ١، شارع الزرقطوني و 2 مارس 

الدار البيضاء  الدار البيضاء 92 22  

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

474173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   17

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.7ADID

منشأة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
معدنية

بناء املصان .
زنقة   4  : االجأماعي  املقر  عنوان 
 2 و  الزرقطوني  شارع   ،١ رقم  برن 
الدار البيضاء  مارس الدار البيضاء  

92 22  الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
السيد جهاد فرعون :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
  : السباعي  ناصر   محمد  السيد 
522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  فرعون  جهاد  السيد 
117  زنقة مونتيني طابق 4 شقة 12 

22392  الدار البيضاء املغرب.
السباعي  ناصر   محمد  السيد 
  29 رقم   2 ونا  تجزئة  عنوانه)ا) 
الدروة برشيد 26122 برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  فرعون  جهاد  السيد 
117  زنقة مونتيني طابق 4 شقة 12 

22392  الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 2938.

1261I

RAFAAJTEX

RAFAAJTEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAFAAJTEX
 l’oree de bouskoura Route 59

 de nouacer 59 l’oree de
 bouskoura Route de nouacer،
27182، CASABLANCA MAROC
RAFAAJTEX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 56زنقة 

ابن عوان عين السب  - 22252 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

474173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.RAFAAJTEX

صن    : بإيجاز  الشركة  غرض 

جمي  املنسوجات.

56زنقة   : املقر االجأماعي  عنوان 

ابن عوان عين السب  - 22252 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد جعفر برادة :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد جعفر برادة عنوانه)ا) اوري 

النواصر  اقليم  بوسكورة    59 فيال 

الدارالبيضاء   27182 الدارالبيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جعفر برادة عنوانه)ا) اوري 

النواصر  اقليم  بوسكورة    59 فيال 

الدارالبيضاء   27182 الدارالبيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم 2831.

1262I

FINCOSA MARRAKECH

 METROPOLIS AGENCE
D›ARCHITECTURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 182 بلوك B الطابق 

االو  الشقة 7 ، 2222 ، مراكش 

املغرب

 METROPOLIS AGENCE

D›ARCHITECTURE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي ساحة 16 

  2222 -  11/D1 نوفمبر مكأب بالزا

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1269 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 METROPOLIS AGENCE  :

.D’ARCHITECTURE

الهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 

املعمارية.

عنوان املقر االجأماعي : ساحة 16 

 D1/11  -  2222 نوفمبر مكأب بالزا

مراكش املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد ابن الدين محمد :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابن الدين محمد عنوانه)ا) 
  2222 زنقة احمد شوقي جليز   26

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابن الدين محمد عنوانه)ا) 
  2222 زنقة احمد شوقي جليز   26

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ 25 أكأو1ر  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 116216.

1263I

centre d’étude de gestion et d’organisation

CLINIQUE MEDICO-

 CHIRURGICALE

 LONGCHAMPS

CASABLANCA
إعالن مأعدد القرارات

 centre d›étude de gestion et

d›organisation

 bd d› Anfa, résid Ibn ,89

 Zaidoune, tour A, 15°ét.

 22262 Casablanca ، 22262،

casablanca maroc

CLINIQUE MEDICO-

 CHIRURGICALE LONGCHAMPS

CASABLANCA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجأماعي: 17، 

ساحة تشارلز نيكو  ، الطابق 7 ، 

مكأب رقم 2 الدار البيضاء - 22122 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.22366

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 22 يوليوز 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  بالرغم  الشركة  اسأمرارنشاط 

خسارة ثالث أر1اع الرأسما  

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
ال يوجد تعديل في أي بند من القانون 

ابسا�شي للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748143.

126 I

مكأب الرياني للمحاسبة

الحماوي كرامة طنجة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكأب الرياني للمحاسبة

شارع محمد داود رقم232  تطوان ، 

2 932، تطوان املغرب

الحماوي كرامة طنجة شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

القنطرة رقم 72 عين ملو  - 93222 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

27727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   32

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

الحماوي كرامة طنجة.

الأجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

،االستراد والأصدير.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

القنطرة رقم 72 عين ملو  - 93222 

تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 152   : الحماوي  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 152   : الحماوي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 152   : الحمازي  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 152   : الحماوي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 122   : القشأولي  نجاة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 122   : السيدة سكينة الحماوي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 122   : الحماوي  نعمة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 122   : الحماوي  مونية  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد الحماوي عنوانه)ا) 
ملو   عين   72 رقم  القنطرة  شارع 

93222 تطوان املغرب.

السيد محمد الحماوي عنوانه)ا) 
ملو   عين   72 رقم  القنطرة  شارع 

93222 تطوان املغرب.

الحمازي عنوانه)ا)  السيد حمزة 
ملو   عين   72 رقم  القنطرة  شارع 

93222 تطوان املغرب.

السيد هشام الحماوي عنوانه)ا) 

 23 بلوك  سنتر  والية  القاهرة  شارع 

 93222 شقة27   21 ط  عمارة  2 

تطوان املغرب.

السيدة نجاة القشأولي عنوانه)ا) 
ملو   عين   72 رقم  القنطرة  شارع 

93222 تطوان املغرب.

الحماوي  سكينة  السيدة 
عنوانه)ا) شارع القنطرة رقم 72 عين 

ملو  93222 تطوان املغرب.
السيدة نعمة الحماوي عنوانه)ا) 
ملو   عين   72 رقم  القنطرة  شارع 

93222 تطوان املغرب.
السيدة مونية الحماوي عنوانه)ا) 
ملو   عين   72 رقم  القنطرة  شارع 

93222 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الحماوي عنوانه)ا) 
ملو   عين   72 رقم  القنطرة  شارع 

93222 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بأطوان  بأاريخ 26 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 4681.

1265I

STE FIDLAMIAE SARL

 EL KHETTAR
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIDLAMIAE SARL
 RUE TABARIA IMM   APPT 9 3
 EME ETAGE RUE TABARIA IMM
   APPT 9 3 EME ETAGE، 12222،

RABAT MAROC
 EL KHETTAR DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي ابمل 
رقم 223 شقة 7  - 11222 سال 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
32233

 17 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 EL  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.KHETTAR DISTRIBUTION

توزي    -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنأجات الأجميلية.

- الأجارة.

- توفير خدمات مأنوعة..

عنوان املقر االجأماعي : حي ابمل 
سال   11222  -   7 شقة   223 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيدة عر1ية سعيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة عر1ية سعيدة عنوانه)ا) 
قطاع 4 رقم 917 حي السالم  11222 

سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة عر1ية سعيدة عنوانه)ا) 
قطاع 4 رقم 917 حي السالم  11222 

سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   25 بأاريخ  بسال   االبأدائية 

2222 تحت رقم 35118.

1266I

OREA

 INTERFACE CONSEIL EN
INVESTISSEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رف  رأسما  الشركة

OREA

RES M ، 22222، CASA MAROC

 INTERFACE CONSEIL EN

INVESTISSEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي مركز 

ابعما  الرياض مبنى 2 الجناح 

ابيمن شارع الرياض الر1اط - 

12122 الر1اط املغرب.
رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.74559

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تم   2212 أبريل   27 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  

 12.222« أي من  درهم»   192.222«

عن  درهم»   222.222« إلى  درهم» 
ديون  م   مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املسأحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   13 بأاريخ  بالر1اط   الأجارية 

2212 تحت رقم 22222.

1267I

مركز الجبايات و املحاسبة

 TRAVAUX DIVERS EL FILALI
SIJIL MASSA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مركز الجبايات و املحاسبة
رقم 31 الطابق الراب  عمارة امنار ، 

86352، انزكان املغرب

 TRAVAUX DIVERS EL FILALI

SIJIL MASSA  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شقة 

بالطابق السفلي عمارة C2 1 تجزئة 

الوفاق بنسركاو اكادير  - 82222 

اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

44557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 TRAVAUX DIVERS EL FILALI SIJIL

. MASSA

غرض الشركة بإيجاز : 

-أعما  مخألفة.

- نقل البضائ  لحساب الغير.

- تأجير املعدات..

شقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

بالطابق السفلي عمارة C2 1 تجزئة 

 82222  - اكادير   بنسركاو  الوفاق 

اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد عزوز عبد الواحد  :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الواحد   عبد  عزوز  السيد 

 1 العزيز  عبد  درب   18 عنوانه)ا) 

مكناس   52222 مكناس   الأواركة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الواحد   عبد  عزوز  السيد 

 1 العزيز  عبد  درب   18 عنوانه)ا) 

مكناس   52222 مكناس   الأواركة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   26 بأاريخ  الأجارية باكادير  

2222 تحت رقم 96572.

1268I

ste cofiguer sarl

STE MHIMDAN TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35122، guercif maroc

 STE MHIMDAN TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي عمارة  

دوش نجمة الذهبية شارع املقاومة - 

35122 جرسيف املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.467

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في 21 شتنبر 2222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

دوش نجمة الذهبية شارع  »عمارة  

املقاومة - 35122 جرسيف املغرب» 

 –  4 مرزوقي   – املسمى  »امللك  إلى 

 - الصفاء  تجزئة  الهيثم  ابن  شارع 

35122 جرسيف  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  بجرسيف   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 883/2222.

1269I

ste fidarail

عبد االاله مجيد كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste fidarail

 rue ibn rochd imm baraka appt

nr 2 ، 62222، oujda maroc

عبد االاله مجيد كار شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي  شارع 

بئر انزران الطابق الثاني رقم 4  - 

62222 وجدة   املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

35697

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 مارس   18

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

عبد   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

االاله مجيد كار.

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

عنوان املقر االجأماعي :  شارع بئر 

انزران الطابق الثاني رقم 4  - 62222 

وجدة   املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد عبد االاله مجيد :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 السيد عبد االاله مجيد : 1.222 

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد االاله مجيد عنوانه)ا) 

 139 تجزئة رانيا غار البارود رقم او 

62222 وجدة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مجيد  دنيا  السيدة 

 139 تجزئة رانيا غار البارود رقم او 

62222 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   26 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

2222 تحت رقم 673.

1272I

hicham zoufi

 RABAT RABOTAGE ET

TRAVAUX PUBLICS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

hicham zoufi

 lot chateau n 71 temara ،

12222، TEMARA MAROC

 RABAT RABOTAGE ET

TRAVAUX PUBLICS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 18 شارع 

عمر ابن الخطاب شقة رقم 2 اكدا  

الر1اط - 12292 الر1اط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

146513

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 أكأو1ر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 RABAT RABOTAGE ET TRAVAUX

.PUBLICS

أعما    : بإيجاز  الشركة  غرض 

وكل  وطرق  بناء  أعما   أو  مأنوعة 

بالنشاط  عالقة  لها  التي  االشغا  

االسا�شي للشركة.

18 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

عمر ابن الخطاب شقة رقم 2 اكدا  

الر1اط - 12292 الر1اط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

باقسو  الرحمان  عبد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

باقسو  الرحمان  عبد  السيد 

حي املغرب العربي رقم أو  عنوانه)ا) 

سكأور 4تمارة 12222 تمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

باقسو  الرحمان  عبد  السيد 

حي املغرب العربي رقم أو  عنوانه)ا) 

سكأور 4تمارة 12222 تمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   27 بأاريخ  الأجارية بالر1اط  

2222 تحت رقم 62 127.

1271I

EURO ACCOUNTING HOUSE

EDIFABID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE

 AV. MED V APPT N°15- .75

 3ème étage، 2 222، EL JADIDA

MAROC

EDIFABID شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي الطابق 

ابر�شي شقة رقم 1 عمارة ب3 

تجزئة النجد 1  - 222 2 الجديدة 

اململكة املغر1ية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16697

 26 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 يوليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.EDIFABID
أشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 
و الهندسة الدنية و املعمارية  البناء 
ابشغا    - الصناعية  البنايات   -
العمومية و الخصوصية - بي  و شراء 

مواد البناء و الأجهيز..
الطابق   : االجأماعي  املقر  عنوان 
ابر�شي شقة رقم 1 عمارة ب3 تجزئة 
- 222 2 الجديدة اململكة    1 النجد 

املغر1ية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222   : اعبيد  أيوب  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اعبيد  أيوب  السيد 
الجديدة   2 222 تجزئة بدر    3 رقم 

اململكة املغر1ية.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اعبيد  أيوب  السيد 
الجديدة   2 222 تجزئة بدر    3 رقم 

اململكة املغر1ية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  بالجديدة   االبأدائية 

يوليوز 2222 تحت رقم 1 251.

1272I

socogese

»KAMOYA HOLDING«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 32222، Fès
Maroc
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»KAMOYA HOLDING» شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي 38 مكرر 

شارع سالوي اقامة السالم مكأب 

31 - 32222 فاس املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.61369

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 27 يوليوز 2222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

»38 مكرر شارع سالوي اقامة السالم 

املغرب»  فاس   32222  -  31 مكأب 

مكرر شارع   38.  14 »مكأب رقم  إلى 

فاس    32222  -  3 الطابق  سالوي 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   27 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 2222/2537.

1273I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE IFOUBRA TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35122، جرسيف 

املغرب

  STE IFOUBRA TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار أوالد 

صالح هوارة  جرسيف - 35122 

جرسيف املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.275

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 غشت  في  2  املؤرخ 

املصادقة على :

ببش  الحسين   )ة)  تفويت السيد 

522 حصة اجأماعية من أصل 522 

ابراهيم   )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

امو�شى  بأاريخ  2 غشت 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 27 بأاريخ  بجرسيف   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 879/2222.

127 I

CHAUSSE TEX

CHAUSSE TEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHAUSSE TEX

 AVENUE MOHAMMED 44

 SLAOUI FES ، 32222، FES

MAROC

CHAUSSE TEX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 44 شارع 

محمد السالوي - 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

64169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 غشت   11

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CHAUSSE TEX

صن    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الجوارب

خيلطة تقليدية

اعما  مخألفة.

44 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

فاس   32222  - السالوي  محمد 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 522   : بنشهبون  عثمان  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

  : علوي  عبدالوي  مريم  السيدة 

522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عثمان بنشهبون عنوانه)ا) 

الطابق  شأوكة  طريق  الر1اح  اقامة 

الدار   22222 بلفدير   32 الشقة   3

البيضاء املغرب.
علوي  عبدالوي  مريم  السيدة 

عنوانه)ا) اقامة الر1اح طريق شأوكة 

3 الشقة 32 بلفدير 22222  الطابق 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عثمان بنشهبون عنوانه)ا) 

الطابق  شأوكة  طريق  الر1اح  اقامة 

الدار   22222 بلفدير   32 الشقة   3

البيضاء املغرب
علوي  عبدالوي  مريم  السيدة 

عنوانه)ا) اقامة الر1اح طريق شأوكة 

3 الشقة 32 بلفدير 22222  الطابق 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   27 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 2566.

1275I

CAGEC

XMINES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

CAGEC

 RUE RAHAL BEN AHMED

 128 CASABLANCA ، 22322،

CASABLANCA MAROC

XMINES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 25  

شارع ابن تاشفين الطابق الأاني 

الدارالبيضاء - 22322 الدارالبيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

. 29985

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 21 شتنبر 2222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

الطابق  تاشفين  ابن  شارع    25«

 22322  - الدارالبيضاء  الأاني 

 9 »رقم  إلى  املغرب»  الدارالبيضاء 

مدينة  املسيرة  حي  حسين  طه  زنقة 

الريش -  2 52 الريش  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748793.

1276I

hicham zoufi

ROT EXTINCTEURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

hicham zoufi

 lot chateau n 71 temara ،

12222، TEMARA MAROC

ROT EXTINCTEURS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 48 شارع 

فا  ولد عمير اكدا  الر1اط - 

12292 الر1اط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1 6527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   21

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 ROT  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.EXTINCTEURS

بي    : بإيجاز  الشركة  غرض 

معدات اإلطفاء.
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48 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

فا  ولد عمير اكدا  الر1اط - 12292 

الر1اط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

522 حصة    : السيد كريم صافي 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد رضوان صافي :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كريم صافي عنوانه)ا) زنقة 
السفير  باب  االمل  حي    2 رقم   37

فاس  32272 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  صافي  رضوان  السيد 
زنقة 37 رقم 2  حي االمل باب السفير 

فاس  32272 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كريم صافي عنوانه)ا) زنقة 
السفير  باب  االمل  حي    2 رقم   37

فاس 32272 فاس املغرب

عنوانه)ا)  صافي  رضوان  السيد 
زنقة 37 رقم 2  حي االمل باب السفير 

فاس 32272 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   27 بأاريخ  الأجارية بالر1اط  

2222 تحت رقم 56 127.

1277I

STE FIDLAMIAE SARL

 DIAMOND BUSINESS
 DEVELOPMENT ET

MANAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDLAMIAE SARL

 RUE TABARIA IMM   APPT 9 3

 EME ETAGE RUE TABARIA IMM

   APPT 9 3 EME ETAGE، 12222،

RABAT MAROC

 DIAMOND BUSINESS

 DEVELOPMENT ET

MANAGEMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي إقامة 

سليمة 2 عمارة رقم 4 شقة رقم 8  - 

11222 سال الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

32227

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى  

القانون  إعداد  تم   2219 نونبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 DIAMOND BUSINESS  :

 DEVELOPMENT ET

.MANAGEMENT

مطعم   -  : غرض الشركة بإيجاز 

ومقهى.

- بي  الوجبات الخفيفة.

- جزار.

النساء  لحالقة  صالون  ـ 

والأجميل؛

الرجا   لحالقة  صالون   -

والأجميل؛

- مخبزة و1ي  الحلويات؛

- بي  ابسماك الطازجة ؛

و  الحفالت  ومنظم  ممون   -

املناسبات؛.

إقامة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

سليمة 2 عمارة رقم 4 شقة رقم 8  - 

11222 سال الجديدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  522.222 
درهم، مقسم كالأالي:

أصل   : الواحد  عبد  أهبا  السيد 
تجاري  بقيمة 522.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أهبا عبد الواحد عنوانه)ا) 
32 112 أبوضبي  . . االمارات العر1ية 

املأحدة.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أهبا عبد الواحد عنوانه)ا) 
32 112 أبوضبي . . االمارات العر1ية 

املأحدة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكأو1ر   25 بأاريخ  بسال   االبأدائية 

2222 تحت رقم 35117.
1278I

fiduas

 MAROC AUTOMATION
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

fiduas
 bd gran ceinture hay 54
 mohammadi ، 22572،

casablanca maroc
 MAROC AUTOMATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

إمام مالك تجزئة حي القدس رقم 
M سدي البرنو�شي الدارالبيضاء - 

52 22 لدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.268867

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 12 غشت 2222 تقرر حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
  MAROC AUTOMATION SARL
درهم   122.222 رأسمالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع إمام 
مالك تجزئة حي القدس رقم M سدي 
 22 52  - الدارالبيضاء  البرنو�شي 

: لعدم  لدارالبيضاء املغرب نتيجة   

وجود اي نشاط تجاري.

و حدد مقر الأصفية ب شارع إمام 

مالك تجزئة حي القدس رقم M سدي 

 22 52  - الدارالبيضاء  البرنو�شي 

لدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

و   yassin  hajeb السيد)ة) 

 hay el fath sidi ahmed el (عنوانه)ا

 guentour pce youssoufia  226 2

)ة)  كمصفي   youssoufia maroc

للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املأعلقة بالأصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748356.

1279I

OREA

 INTERFACE CONSEIL EN

INVESTISSEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OREA

RES M ، 22222، CASA MAROC

 INTERFACE CONSEIL EN

INVESTISSEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 11 
زنقة ابن طفيل الدار البيضاء الدار 

البيضاء 22332 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

182 25

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2228 ماي   25

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 INTERFACE CONSEIL EN

.INVESTISSEMENT

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستثمارات  في  استشارية  خدمات 

املغرب  في  الخاصة  أو  العامة 

القطاعات  جمي   في  الخارج  وفي 

االقأصادية أو االجأماعية.
 11 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 
الدار  زنقة ابن طفيل الدار البيضاء 

البيضاء  الدار   22332 البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 Hassan Amine السيد 

BERNOUSSI :  1 حصة بقيمة 122 

درهم للحصة .

حصة   H.M.N :  99 الشركة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 Hassan Amine السيد 
بني  زنقة  عنوانه)ا)   BERNOUSSI

الر1اط  السوي�شي  الوالية  بوعياش 

12122 الر1اط املغرب.
رقم  عنوانه)ا)   H.M.N الشركة 
البيضاء  الدار  طفيل  ابن  زنقة   11

22332 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 Hassan Amine السيد 
بني  زنقة  عنوانه)ا)   BERNOUSSI

الر1اط  السوي�شي  الوالية  بوعياش 
الوالية السوي�شي  زنقة بني بوعياش 

الر1اط الر1اط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

ماي 2228 تحت رقم 312852.

1282I

cherkaouaudit

GARAGE CME TANGER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cherkaouaudit

 bd moulay youssef résidence

 yassine 2  1er etage ، 92212،

tanger maroc

GARAGE CME TANGER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

موالي يوسف إقامة ياسين 2 

الطابق 1 رقم -13  - 92222 طنجة 

اململكة املغر1ية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

128263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.GARAGE CME TANGER

إصالح و   : غرض الشركة بإيجاز 

صيانة جمي  وسائل الأنقل.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

موالي يوسف إقامة ياسين 2 الطابق 

- 92222 طنجة اململكة  1 رقم -13  

املغر1ية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد ياسين الغربي :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   522   : بدرالغربي  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الغربي  ياسين  السيد 

اململكة  طنجة   92222 طنجة 

املغر1ية.

السيد بدرالغربي عنوانه)ا) طنجة 

92222 طنجة اململكة املغر1ية.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الغربي  ياسين  السيد 

طنجة 92222 طنجة اململكة املغر1ية

السيد بدرالغربي عنوانه)ا) طنجة 

92222 طنجة اململكة املغر1ية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   28 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 169 23.

1281I

STE FILIYA

STE FILIYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FILIYA

 14RUE EL HOUCINE KHADAR

 ETG 3 APPT N B6 VN ، 32222،

FES MAROC

STE FILIYA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 14 زنقة 

حسين الخضارالطابق 3 الشقة 

B6 املدينة الجديدة - 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63781

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 مارس   17

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.FILIYA
صالون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحالقة  خاص بالنساء.
زنقة   14  : عنوان املقر االجأماعي 
الشقة   3 الخضارالطابق  حسين 
فاس   32222  - املدينة الجديدة   B6

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
52 حصة    : السيدة مريم جبار  

بقيمة 122 درهم للحصة .
 52   : وكيلي   مصطفي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  جبار   مريم  السيدة 
الصقلي  عبدالهادي  133زنقة 
االداريسة فاس 32222 فاس املغرب.
السيد مصطفي وكيلي  عنوانه)ا) 
الشقف   عين  طريق  بهيج  6تجزئة 

32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مريم جبار عنوانه)ا) 133 
االداريسة  الصقلي  زنقة عبدالهادي 

فاس 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   16 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 2182.

1282I

(COMPTABLE( مكأب املحاسبة

 DECOR LITAZYIN WAJIHAT
AL MANAZIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

(COMPTABLE( مكأب املحاسبة
زنقة فاس اقامة رياض املدينة 
الطابق الثاني رقم 22 بركان ، 

62222، بركان املغرب
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 DECOR LITAZYIN WAJIHAT AL

MANAZIL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

بوعنان حي لهبيل 23 سيدي 

سليمان بركان - 63222 بركان 

املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.5553

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تمت   2219 مارس   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

محمد لشهب  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجأماعية  حصة   1.222

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.222

عبد القادر اشريطي بأاريخ 27 مارس 

.2219

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أكأو1ر   27 بأاريخ  االبأدائية ببركان  

2222 تحت رقم 22/2222 .

1283I

FIDUBAC SARL

M3TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62222، nador maroc

M3TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

سطات الحي االداري بن الطيب 

الدريوش - 62122 الدريوش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   23

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.M3TRANS

-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائ  املصاحبة لألمأعة.

 - الأصدير و االسأيراد..

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الطيب  بن  االداري  الحي  سطات 

الدريوش - 62122 الدريوش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 92.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد كروم محمد :  322 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 322   : الرخاوي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 322   : بومنجل  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  كروم  السيد 

الدريوش  الطيب  بن  السعادة  حي 

62122 الدريوش املغرب.

السيد محمد الرخاوي عنوانه)ا) 

دوار اجدير عزوز ايت مايت بني سعيد 

الدريوش 62122 الدريوش املغرب.

السيد محمد بومنجل عنوانه)ا) 

الدريوش  الطيب  بن  النهضة  حي 

62122 الدريوش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  كروم  السيد 

الدريوش  الطيب  بن  السعادة  حي 

62122 الدريوش املغرب

السيد محمد الرخاوي عنوانه)ا) 

دوار اجدير عزوز ايت مايت بني سعيد 

الدريوش 62122 الدريوش املغرب

السيد محمد بومنجل عنوانه)ا) 

الدريوش  الطيب  بن  النهضة  حي 

62122 الدريوش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  بالدريوش   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 65.

128 I

socomif sarl

ENTRAID
إعالن مأعدد القرارات

socomif sarl

زنقة محمد الحصالي عمارة 35 شقة 

رقم 2 ، 225 1، القنيطرة املغرب

ENTRAID »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 122 

زنقة معمورة رقم 4 القنيطرة - - 

القنيطرة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.39729

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في  2 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

القانوني:  الشكل  تغيير  رقم  قرار 

ذات  شركة  مايلي:  على  ينص  الذي 

مسؤولية محدودة دات شريك واحد 

إلى شركه ذات مسئوليه محدوده 

الذي  قرار رقم تفويت الحصص: 

من  1222حصة  مايلي:  على  ينص 

ادريس  موالي  إلى  حسيمي  سهام 

سهام  من  لخضر1222-حصة 

حسيمي  إلى سعيد حسيمي 

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم بند رقم 1: الذي ينص على 

القانوني:شركة  الشكل  تغيير  مايلي: 

ذات مسؤولية محدودة دات شريك 

مسئوليه  ذات  شركه  إلى  واحد 

محدوده 

بند رقم بند رقم 6: الذي ينص على 

تفويت الحصص:1222حصة  مايلي: 

من سهام حسيمي إلى موالي ادريس 

سهام  من  لخضر1222-حصة 

حسيمي  إلى سعيد حسيمي 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 79498.

1285I

UNIVERS COMPTA SARL AU

TRANS RNA
إعالن مأعدد القرارات

UNIVERS COMPTA SARL AU

شقة 7،عمارة 16، زنقة أ، شارع 

الجيش امللكي م.ج ، 52222، 

مكناس املغرب

TRANS RNA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: درب علي 

بالغازي، رقم 6، الزيأون  - 52272 

مكناس املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.46317

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 21 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي:  

جديد  مسير  املسيروتعيين  اسأقالة 

للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تغيير نشاط الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي:  

: تفويت السيد رشيد  املصادقة على 

اجأماعية  حصة   333 محفوض 

حصة لفائدة السيد   333 من أصل 

املصطفى ملخلخل

على  ينص  الذي   :43 رقم  بند 

رشيد  السيد  إسأقالة  مايلي: 

املصطفى  السيد  وتعيين  محفوض 

ملخلخل مكانه بجانب السيدان عبد 

الرحيم لعرج ونبيل فنيش.
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على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 

مايلي:  تغيير نشاط الشركة من »نقل 

»نقل  إلى  الغير»  لحساب  البضائ  

لحساب  املصحو1ة  الغير  ابمأعة 

الغيرأقل من 3.5 طن

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بمكناس  بأاريخ 25 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 3252.

1286I

فيصل الخطيب و شركاوه

 CONTITECH FLUID

AUTOMOTIVE MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

فيصل الخطيب و شركاوه

مكأب فيصل الخطيب 47 أ إقامة 

إيريس الطابق ابر�شي محج محمد 

السادس ، 92222، طنجة املغرب

 CONTITECH FLUID

AUTOMOTIVE MAROC  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 Lot وعنوان مقرها اإلجأماعي

 n°181 Zone Franche Tanger

 Automotive City, Commune

 Jouamaa – Province Fahs Anjra

.-   - 92222 Tanger Maroc

تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.2318

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 22 دجنبر 2219 تم تعيين 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

 MARGUIN CLAUDET VALERIE

JOELLE  كمسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   13 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 97 231.

1287I

WAFA TERRE

وفا تير

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

WAFA TERRE

12 زنقة صابري بوجمعة طابق 

ابو  شقة رقم 6    الدار البيضاء ، 

22222، الدار البيضاء املغرب

وفا تير شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 

12 زنقة صابري بوجمعة 

طابق ابو  شقة رقم 6                                                                        

- 22222 الدار البيضاء                                                                                  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

457775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2219 أكأو1ر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : وفا تير.

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

تصني ,تسويق, شراء و بي  املنأوجات 

الحرفية املغر1ية.

االجأماعي  املقر  عنوان 

بوجمعة  صابري  زنقة   12  :

                                                                        6 رقم  شقة  ابو   طابق 

البيضاء                                                                                   الدار   -22222

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : وفاء  الكيري  السيدة 

حصة بقيمة 122.222 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  وفاء  الكيري  السيدة 

فرنسا 22222 فرنسا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  وفاء  الكيري  السيدة 

فرنسا 22222 فرنسا فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  2  بالدار البيضاء   الأجارية 

فبراير 2222 تحت رقم 731864.

1288I

STE DOMICILE CONSEIL

STE MESNATRA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35122، جرسيف 

املغرب

  STE MESNATRA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجأماعي شقة على 

اليمين الطابق الأاني ملك بوحفص 
رقم 113 ،شارع محمد الخامس 

جرسيف . - 35122 جرسيف  

املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1767

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تم تغيير   2222 شتنبر   28 املؤرخ في 

نشاط الشركة من »-أشغا  مخألفة

-الأفاوض 

»-مكأب  إلى  وتصدير»  -اسأيراد 

الدراسات الأقنية

-أشغا  مخألفة

-اسأيراد وتصدير».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  بجرسيف   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 888/2222.

1289I

SOCIÉTÉ  DYNAMIC OSO 

DYNAMIC OSO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOCIÉTÉ  DYNAMIC OSO

شارع مو�شى بن نصير ، إقامة  مو�شى 

بن نصير 7 ، الطابق الخامس ، رقم 

29 - طنجة ، 92222، طنجة املغرب

DYNAMIC OSO  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

مو�شى بن نصير ، إقامة  مو�شى بن 

نصير 7 ، الطابق الخامس ، رقم 29 

- طنجة - 92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.82223

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 شتنبر  في  2  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) وسيم  امصمود 

 33 أصل  من  اجأماعية  حصة   16

اسماعيل   )ة)   السيد  حصة لفائدة  

الساوري بأاريخ  2 شتنبر 2222.

تفويت السيد )ة) وسيم  امصمود 

 33 أصل  من  اجأماعية  حصة   17

أسامة   )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

الريسوني بأاريخ  2 شتنبر 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أكأو1ر   27 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم  523.

1292I

comptasultlta sarl

SM PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptasultlta sarl
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تجزئة خديجة زنقة واد ورغة الرقم 

 1 2 الطابق الأاني الدروة ، 26222، 

الدروة املغرب

SM PROMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 256 

تجزئة اونا 1 طابق االر�شي الدروة 

برشيد - 26222 الدروة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1 273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 SM  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PROMO

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري .

 256  : االجأماعي  املقر  عنوان 

الدروة  االر�شي  طابق   1 اونا  تجزئة 

برشيد - 26222 الدروة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 عام سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : صبار  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الصبار  محمد  السيد 

برشيد  الدروة  اونا  تجزئة   256

26222 الدروة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  صبار   محمد  السيد 

برشيد   الدروة  اونا  تجزئة   256

26222 الدروة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية ببرشيد  بأاريخ 21 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 1299.

1291I

cabinet jdaini

BOUAZZA LOCATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل الأصفية

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63322، berkane maroc

BOUAZZA LOCATION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي : 129 زنقة 

السوق حي القدس بركان - 63322 

بركان املغرب.

قفل الأصفية

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

.3169

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 22 شتنبر 2222 تقرر حل 

شركة   BOUAZZA LOCATION

مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوان  درهم   322.222 رأسمالها 
زنقة السوق   129 مقرها اإلجأماعي 

بركان   63322  - بركان  القدس  حي 

املغرب نتيجة لقفل الأصفية.

و عين:

و  بوعزة  يوسف   السيد)ة) 

عنوانه)ا) اقامة رياض سال الجديدة 

الجديدة  سال   7 رقم  دا   اقامة 

)ة)  كمصفي  املغرب  سال   11122

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الخأامية 

بأاريخ 22 شتنبر 2222 وفي 129 زنقة 

 63322  - السوق حي القدس بركان 

بركان املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   27 بأاريخ  االبأدائية ببركان  

2222 تحت رقم 397/2222.

1292I

fiduazizi

 STE UNIVERS PERFECT

SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

fiduazizi

شارع عمر املخأار حي القدس شارع 

عمر املخأار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب

 STE UNIVERS PERFECT

SERVICES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 N°72 وعنوان مقرها اإلجأماعي

 HAY EL AWDA  - 72222

.LAAYOUNE MAROC

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.13719

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تمت   2219 يوليوز   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
طريق خديري  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجأماعية  حصة   1.222

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.222

مروان فكير بأاريخ 29 يوليوز 2219.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبأدائية بالعيون  بأاريخ 27 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 2371/2222.

1293I

OUR SECRET SARL AU

OUR SECRET SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUR SECRET SARL AU

محل مزانين رقم 1 سيس 85 شارع 

أردن إقامة بنيس نجمة 85 طنجة ، 

92222، طنجة املغرب

OUR SECRET SARL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي محل 
مزانين رقم 1 سيس 85 شارع أردن 

إقامة بنيس نجمة 85 طنجة  - 
92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
127563

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 يوليوز   13
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 OUR  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.SECRET SARL
مركز    : بإيجاز  الشركة  غرض 

للحالقة والأجميل.
محل   : االجأماعي  املقر  عنوان 
شارع أردن   85 سيس   1 مزانين رقم 
 - طنجة    85 نجمة  بنيس  إقامة 

92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 1.222   : السيدة خذيجة أمغار 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أمغار  السيدة خذيجة 
شارع شيخ موالي لعربي العلوي رقم 

15 طنجة  92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أمغار  السيدة خذيجة 
شارع شيخ موالي لعربي العلوي رقم 

15 طنجة  92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 233576.

129 I
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مكأب الدراسات املحاسباتية والتسيير

AYT BOUAARFA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكأب الدراسات املحاسباتية 

والتسيير

شارع محمد الخامس عمارة بنطالب 

الطابق الثاني املكأب رقم 6 ، 

35122، جرسيف املغرب

AYT BOUAARFA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

تاشريفت راس القصر  - 35122 

جرسيف  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 AYT  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BOUAARFA

االشغا    : غرض الشركة بإيجاز 

املخألفة و البناء 

الأجارة

بي  املواد الغذائية بالأقسيط .

دوار   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 35122  - القصر   راس  تاشريفت 

جرسيف  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 82.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 822   : شمال   محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شمال   محمد  السيد 

تادرت  القصر  راس  تشريفت  دوار 

جرسيف  35122 جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  شمال   محمد  السيد 

تادرت  القصر  راس  تشريفت  دوار 

جرسيف  35122 جرسيف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بأاريخ  بجرسيف   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 887/2222.

1295I

SOFT ALTERNATIVE SARL

SOJU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 92222، طنجة املغرب

SOJU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 36 عال  

بن عبد هللا الطابق االو  رقم 22 - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

128 91

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   16

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

.SOJU : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوصيل  املكان  عين  في  الطعام 

الطلبات الخارجية، قاعة الشاي.

عنوان املقر االجأماعي : 36 عال  

 -  22 بن عبد هللا الطابق االو  رقم 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

:  522 حصة  السيد امين الحرار 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 252   : بوراس  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة قمر بوراس :  252 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 93 السيد امين الحرار عنوانه)ا) 

شقة   25 الطابق  فارس  ابن  زنقة 

الدار البيضاء   22222 املعاريف   12

املغرب.

عنوانه)ا)  بوراس  محمد  السيد 

 2 الصنو1ر  إقامة  القادرية  تجزىة 

بلوك أ رقم 1 92222 طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  بوراس  قمر  السيدة 

تجزئة شيكا فيال بو1انة فيال بوراس 

92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 93 السيد امين الحرار عنوانه)ا) 

شقة   25 الطابق  فارس  ابن  زنقة 

الدار البيضاء   22222 املعاريف   12

املغرب

عنوانه)ا)  بوراس  محمد  السيد 

 2 الصنو1ر  إقامة  القادرية  تجزىة 

بلوك أ رقم 1 92222 طنجة املغرب

عنوانه)ا)  بوراس  قمر  السيدة 

تجزئة شيكا فيال بو1انة فيال بوراس 

92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   26 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 69  23.

1296I

ZHAR AHMED

 MOULIN A HUILE D›OLIVE

ANISS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ZHAR AHMED

 HAY QODS BENSOUDA ، 11

32232، FES MAROC

 MOULIN A HUILE D›OLIVE

ANISS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تعاونية 

واد الذهب بني كلة وزان -  1622 

وزان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1645

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 MOULIN A HUILE D’OLIVE

.ANISS

مطحنة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

زيت الزيأون بابليات امليكانيكية.

تعاونية   : املقر االجأماعي  عنوان 

 1622  - واد الذهب بني كلة وزان 

وزان املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد الدري�شي النميري :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الدري�شي النميري عنوانه)ا) 

الطابق   1 بلوك  فاس  أهل  إقامة 

فاس   322 2 بدر  حي   3 الشقة   1

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الدري�شي النميري عنوانه)ا) 

الطابق   1 بلوك  فاس  أهل  إقامة 

فاس   322 2 بدر  حي   3 الشقة   1

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   26 بأاريخ  االبأدائية بوزان  

2222 تحت رقم 2885/2222.

1297I

EUREXMA

NAOS CONSULTING
إعالن مأعدد القرارات

EUREXMA

 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT

 B128، 22222، CASABLANCA

MAROC

NAOS CONSULTING »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 2 زنقة 

بيار و ماري كيري ، الطابق الخامس 

والسادس رقم 12 - 22222 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.29 3 7

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 29 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 
قرار رقم 1 :تفويت اسهم الشركة: 
السيد  قرر  مايلي:  على  ينص  الذي 
شركة  في  الشريك   ، ميكو  عثمان 
 NAOS CONSULTING SARL
بمبلغ  أسهمه  جمي   ونقل  بي    ،
درهم لصالح السيدة.    22.222.22

ليلى بنيس
قرار رقم 2:اسأقالة مسير الشركة: 
الذي ينص على مايلي: اسأقا  السيد 
عثمان ميكو من مهامه كمدير مشارك 

NAOS CONSULTING في شركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 
الذي   :16 و    13;7;6;1 بند رقم 
النظام  تحديث  مايلي:  على  ينص 

ابسا�شي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748841.

1298I

Sté quick bridge

MACHREK MOKAWALA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Sté quick bridge
 Av MED 6 guercif ، 35122،

GUERCIF MAROC
MACHREK MOKAWALA  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 
فضيلة كراج رقم 52 - 35122 

جرسيف املغرب.
تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.889

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
تمت   2222 غشت   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
املخأار   )ة)   السيد  تفويت 
املنصوري 322 حصة اجأماعية من 
)ة)  السيد  أصل 322 حصة لفائدة  
غشت   25 بأاريخ  عبد العالي عاللي  

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 27 بأاريخ  بجرسيف   االبأدائية 
أكأو1ر 2222 تحت رقم 876/2222.

1299I

Sté quick bridge

MACHREK MOKAWALA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

Sté quick bridge
 Av MED 6 guercif ، 35122،

GUERCIF MAROC
MACHREK MOKAWALA  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجأماعي تجزئة 
فضيلة كراج رقم 52 - 35122 

جرسيف .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.889

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 25 غشت 2222 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة» إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  بجرسيف   االبأدائية 
أكأو1ر 2222 تحت رقم 876/2222.

1122I

 MOGADOR موكادور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

شركة ميد سونتري ماروك  ش 
م م

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

موكادور أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 
املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 222  ، 
الصويرة املغرب

شركة ميد سونتري ماروك  ش م م  

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي منز  كائن 

بدوار لعرايش جماعة أوناغة إقليم 

الصويرة - 222   الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

5387

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

ميد سونتري ماروك  ش م م .

الأجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإللكترونية اة عن طريق تاأنترنيت 

الأصدير و اإلسأيراد.

عنوان املقر االجأماعي : منز  كائن 

إقليم  أوناغة  بدوار لعرايش جماعة 

الصويرة - 222   الصويرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الأقا    عزيز  السيد 
لوندون   2222 املأحدة  اململكة 

امريكا . ابسماء الشخصية والعائلية 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الأقا    عزيز  السيد 

اململكة املأحدة 2222 لوندون امريكا 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  بالصويرة   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 225.

1121I
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cabinet jdaini

TRAVAUX BOUCHAHMA
إعالن مأعدد القرارات

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63322، berkane maroc

 TRAVAUX BOUCHAHMA

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: 2 زنقة 

الوحدة حي الهناء سيدي سليمان 

شراعة بركان - 63322 بركان 

املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»
رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.21 9

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 23 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

توسي  نشاط الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسير جديد

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

نشاط  إلى  الأالية  ابنشطة  إضافة 

الشركة الحالي : نقل البضائ 

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

بوشحمة عبد  تعيين السادة:  مايلي: 

كمسيرين  سعيد  ومأوكل  القادر 

للشركة م  إمضاء مشترك 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   25 بأاريخ  االبأدائية ببركان  

2222 تحت رقم 392/2222.

1122I

SOFT ALTERNATIVE SARL

PLAGE SALAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 92222، طنجة املغرب

PLAGE SALAM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي بوخالف 

مجم  العرفان مجموعة 29 عمارة 

7 الشقة رقم 131 الطابق االر�شي - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

12 2 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 فبراير   27

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 PLAGE : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.SALAM

غرض الشركة بإيجاز : بي  وشراء 

وخياطة املالبس الرياضية.

بوخالف   : عنوان املقر االجأماعي 

عمارة   29 العرفان مجموعة  مجم  

131 الطابق االر�شي -  7 الشقة رقم 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

:  122 حصة  السيد عمر البقالي 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  البقالي  عمر  السيد 

البحر االبيض  البالية تجزئة  طنجة 

طنجة   92222  485 رقم  املأوسط 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  البقالي  عمر  السيد 

البحر االبيض  البالية تجزئة  طنجة 

طنجة   92222  485 رقم  املأوسط 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بأاريخ  بطنجة   الأجارية 

2222 تحت رقم 232671.

1123I

O.I.FI.COM  sarlau

OPTIM-CONTRÔLE sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

O.I.FI.COM  sarlau

ديار 3، عمارة 9، شقة 4، لغرابلية ، 

11262، سال املغرب

OPTIM-CONTRÔLE sarl شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 21، شارع 

أبو بكر الصديق، شقة 8، أكدا  - 

12292 الر1اط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

146381

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.OPTIM-CONTRÔLE sarl

مكأب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرقابة الأقنية في الهندسة املدنية.

عنوان املقر االجأماعي : 21، شارع 

 - أكدا    ،8 شقة  أبو بكر الصديق، 

12292 الر1اط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

حصة   5   : السيد ابراهيم غاز  

بقيمة 1.222 درهم للحصة .

حصة   5   : السيد محمد قجور 

بقيمة 1.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  غاز   ابراهيم  السيد 

بلوك   31 رقم  أ  عمارة  بانوراما 

الدار   22622 ب  س   4 الشطر   6

البيضاء املغرب.
السيد محمد قجور عنوانه)ا) رقم 

32 الشاللين  11152 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  غاز   ابراهيم  السيد 

بلوك   31 رقم  أ  عمارة  بانوراما 

الدار   22622 ب  س   4 الشطر   6

البيضاء املغرب

عنوانه)ا)  قجور  محمد  السيد 
رقم 32 الشاللين  11152 سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   25 بأاريخ  الأجارية بالر1اط  

2222 تحت رقم 235 .

112 I

LABRASS MULTISERVICES SARL

 STE MAS LEGISLATION
PROFESSIONNELLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب

 STE MAS LEGISLATION

PROFESSIONNELLE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي املسيرة 

شارع أبو1كر الصديق تجزئة 344 

بلوك د رقم 27 العيون  - 72222 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

33113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 غشت   12

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 STE MAS LEGISLATION  :

. PROFESSIONNELLE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

القانونية واإلقأصادية  اإلستشارات 

واإلجأماعية والجبائية .

عنوان املقر االجأماعي : حي املسيرة 

 344 تجزئة  الصديق  أبو1كر  شارع 

 72222  - العيون    27 بلوك د رقم 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 722   : قايدي   السيدة سكينة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 152   : السيدة ميمونة الزاهية  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد عبد الرحيم قايدي  :  152 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سكينة قايدي  عنوانه)ا) 

 27 الرقم   4 د  بلوك   344 تجزئة 

العيون  72222 العيون  املغرب .

السيدة ميمونة الزاهية  عنوانه)ا) 

 27 الرقم   4 د  بلوك   344 تجزئة 

العيون  72222 العيون  املغرب.

قايدي   الرحيم  عبد  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة 344 بلوك د 4 الرقم 

27 العيون  72222 العيون املغرب .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سكينة قايدي  عنوانه)ا) 
 27 الرقم   4 د  بلوك   344 تجزئة 

العيون  72222 العيون  املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبأدائية بالعيون  بأاريخ 22 شتنبر 

2222 تحت رقم 2231.

1125I

 MOGADOR موكادور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

دي أتالنتيك اليف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

موكادور أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 
املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 222  ، 
الصويرة املغرب

دي أتالنتيك اليف  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

الأصفية)
وعنوان مقرها اإلجأماعي منز  

بأجزئة الفضية جماعة تفأاشت 
إقليم الصويرة  - 222   الصويرة 

املغرب.
حل شركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.4473

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 27 شتنبر 2222 تقرر حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ رأسمالها  دي أتالنتيك اليف   
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
الفضية  بأجزئة  منز   اإلجأماعي 
 - الصويرة   إقليم  تفأاشت  جماعة 
 : الصويرة املغرب نتيجة       222

الأوقف النهائي عن النشاط .
منز   ب  الأصفية  مقر  حدد  و 
تفأاشت  جماعة  الفضية  بأجزئة 
الصويرة     222  - إقليم الصويرة  

املغرب. 

و عين:
و  خبازة  رضوان    السيد)ة) 
9 زنقة مصر الصويرة  عنوانه)ا) رقم 

222   الصويرة املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.

وعند اإلقأضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
منز    : بالأصفية  املأعلقة  الوثائق 

تفأاشت  جماعة  الفضية  بأجزئة 

إقليم الصويرة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالصويرة  بأاريخ 12 شتنبر 

2222 تحت رقم 197.

1126I

LARAGESTION S.A.R.L

 SOCIETE WORLD BERRY
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجأماعي للشركة

LARAGESTION S.A.R.L

شارع ابن الخطيب رقم 25 الطابق 

الثاني العرائش شارع ابن الخطيب 
رقم 25 الطابق الثاني العرائش، 

92222، العرائش املغرب

  SOCIETE WORLD BERRY SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

املنظر الجميل رقم 189موالي 

بوسلهام   - 93212 موالي بوسلهام  

املغرب .

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.262 5

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تم    2222 شتنبر   14 في  املؤرخ 

الحالي  االجأماعي  املقر  تحويل  

الجميل  املنظر  »تجزئة  من  للشركة 
 93212 - 189موالي بوسلهام    رقم 

موالي بوسلهام  املغرب » إلى »تجزئة 

63 الطابق السفي موالي  دومانيا  ا 

موالي بوسلهام    93212  - بوسلهام  

املغرب ».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب   االربعاء  بسوق  االبأدائية 

رقم  تحت   2222 أكأو1ر   27 بأاريخ 

.262 5

1127I

cabinet jdaini

RZAGUI IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسي  نشاط الشركة 

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63322، berkane maroc

 RZAGUI IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجأماعي 32 زنقة 

الزهور حي املنار بركان - 63322 

بركان املغرب.

توسي  نشاط الشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.3475

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 شتنبر  في  2  املؤرخ 

نشاط  إلى  الأالية  ابنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

نقل البضائ  بدون مرافق.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أكأو1ر   27 بأاريخ  االبأدائية ببركان  

2222 تحت رقم 398/2222.

1128I

cabinet  AMSN

VAL DE LOIRE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

cabinet  AMSN

 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme etage vn meknes ،

52222، meknes maroc

VAL DE LOIRE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة



عدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222)الجريدة الرسمية   13996

 N°818 وعنوان مقرها اإلجأماعي

 LARAICHI 2 EL BASSATINE

MEKNES - 52222 مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.48317

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 شتنبر   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ياسين السيري  )ة)  تفويت السيد 

167 حصة اجأماعية من أصل 522 

حصة لفائدة  السيد )ة) زكرياء عمي 

بأاريخ 15 شتنبر 2222.
ياسين السيري  )ة)  تفويت السيد 

166 حصة اجأماعية من أصل 522 

حصة لفائدة  السيد )ة) ياسين بوز  

بأاريخ 15 شتنبر 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

الأجارية بمكناس  بأاريخ 26 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 3263.

1129I

cabinet  AMSN

VAL DE LOIRE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

cabinet  AMSN

 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme etage vn meknes ،

52222، meknes maroc

VAL DE LOIRE SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 N°18 وعنوان مقرها اإلجأماعي

 LARAICHI 2 EL BASSATINE

MEKNES - 52222 مكناس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.48317

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 15 أكأو1ر 2222 تم تعيين 

عمي  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

زكرياء  كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بمكناس  بأاريخ 26 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 3263.

1112I

GHIMARDIS

GHIMARDIS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اسأدراك خطٍإ

بالجريدة  وق   خطٍإ  اسأدراك 

الرسمية

GHIMARDIS

 ، آسفي  سمية  تجزئة   1 2

6222 ، آسفي املغرب

ذات  شركة   GHIMARDIS

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

 1 2 اإلجأماعي  مقرها  وعنوان   

تجزئة سمية  - 6222  آسفي املغرب.

بالجريدة  وق   خطٍإ  إسأدراك   

 21 بأاريخ   5634 عدد  الرسمية 

أكأو1ر 2222.

الشركة  مبلغ رأسما    : بدال من 

122.222 درهم مقسم كالأالي:

السيد ياسين مروري: 522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة

حصة   522 السيد يونس غيغة: 

بقيمة 122 درهم للحصة.

يقرأ : مبلغ الرأسما  1.222.222 

درهم مقسم كالأالي:

 5222 مروري:  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة

السيد يونس غيغة: 5222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة.

الباقي بدون تغيير.

1111I

LARAGESTION S.A.R.L

 SOCIETE AFRIQUE BERRY

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجأماعي للشركة

LARAGESTION S.A.R.L

شارع ابن الخطيب رقم 25 الطابق 

الثاني العرائش شارع ابن الخطيب 

رقم 25 الطابق الثاني العرائش، 

92222، العرائش املغرب

 SOCIETE AFRIQUE BERRY SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

املنظر الجميل رقم 189 موالي 

بوسلهام  - 93212 موالي بوسلهام  

املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.26327

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 15 شتنبر 2222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

 189 رقم  الجميل  املنظر  »تجزئة 

موالي   93212  - بوسلهام   موالي 

»دوار داللحة  إلى  املغرب»  بوسلهام  

موالي   93212  - بوسلهام   موالي 

بوسلهام  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب   االربعاء  بسوق  االبأدائية 

رقم  تحت   2222 شتنبر   15 بأاريخ 

.26327

1112I

STE DAY FINANCE

LAUREAT SERVICE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE DAY FINANCE

ساحة الحرية الرقم 13 الطابق 

الثاني الفقيه بن صالح ، 23222، 

الفقيه بن صالح املغرب

LAUREAT SERVICE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

البنفسج أوالد يعيش بني مال  - 

23222 بني مال  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

12521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   23

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.LAUREAT SERVICE SARL

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ابموا .

تجزئة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - مال   بني  يعيش  أوالد  البنفسج 

23222 بني مال  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 522   : بشرى  خطابي  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

522 حصة    : السيد ملنهي راضية 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة خطابي بشرى عنوانه)ا) 

دوار أوالد غانم مو�شى أوالد اركيعة 

أهل املرب   23222 الفقيه بن صالح 

املغرب.

عنوانه)ا)  راضية  ملنهي  السيدة 

دوار أوالد الحارتي أوالد نجاع البرادية  

23222 الفقيه بن صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة خطابي بشرى عنوانه)ا) 

دوار أوالد غانم مو�شى أوالد اركيعة 

أهل املرب   23222 الفقيه بن صالح 

املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  مال    ببني  االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 629.

1113I

NOURFER AYOUB

NOUR FER AYOUB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOURFER AYOUB

 DOUAR KARZIM SEBAA

 ROUADI MOULAY YACOUB ،

32222، FES MAROC

NOUR FER AYOUB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

كزيم سب   روا�شي موالي يعقوب - 

32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

63929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 غشت   13

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 NOUR : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.FER AYOUB

اسأيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التسيج  مواد  و  اليات  وتصدير 

بالحديد.

عنوان املقر االجأماعي : دوار كزيم 

سب   روا�شي موالي يعقوب - 32222 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيد نورالدين الزين 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نورالدين الزين عنوانه)ا) 

الخميس  ظهر  الصقلي  نجزئة   6

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نورالدين الزين عنوانه)ا) 

الخميس   ظهر  الصقلي  نجزئة   6

32222 فاس املغر1املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   23 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 2323.

1114I

Arithmetic Compta 

)HABIGHAN( هابيغان
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Arithmetic Compta

117 شارع موالي عبد العزيز )اقامة 

الريان) املكأب رقم 4 ، 222 1، 

القنيطرة املغرب

هابيغان )HABIGHAN)  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي ملأقى 

شارع مصطفى الرافعي و شارع 

طنجة إقامة بالزور 14 مكأب رقم 

27  - 222 1 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

56419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. (HABIGHAN( هابيغان

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائ  /  ابشغا  ااملخألفة و البناء 

/  الأجارة العامة.

ملأقى   : االجأماعي  املقر  عنوان 

شارع مصطفى الرافعي و شارع طنجة 

 -   27 مكأب رقم   14 بالزور  إقامة 

222 1 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد عبد الغني حبيبي :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الغني حبيبي عنوانه)ا) 

 1 222 أفكا   22 رقم   292 شارع 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الغني حبيبي عنوانه)ا) 

 1 222 أفكا   22 رقم   292 شارع 

القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بأاريخ  االبأدائية بالقنيطرة  

رقم -.

1115I

UNIVERS JOUHARI

DETA INOX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجأماعي للشركة

UNIVERS JOUHARI

82 شارع موالي سليمان الطابق 2 

الرقم 1 عين السب  ، 22592، الدار 

البيضاء املغرب

DETA INOX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي تجزئة 

عزيزي تجزئة 44 سيدي سليمان 

طريق الناظور - 63322 بركان 

املغرب.

تحويل  املقر االجأماعي للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.3121

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في 12 شتنبر 2222 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجأماعي  املقر 

سيدي   44 تجزئة  عزيزي  »تجزئة 

 63322  - الناظور  طريق  سليمان 

مرس  »حي  إلى  املغرب»  بركان 

 - الفا�شي  عال   زنقة   23 السلطان 

22132 الدارالبيضاء  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   27 بأاريخ  االبأدائية ببركان  

2222 تحت رقم 21 .

1116I

FIDUCAB

FATY ACCESS PRO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCAB

 RUE EL QOURI  IMMB 12

 BUREAU 5 ، 1 222، KENITRA

MAROC

FATY ACCESS PRO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 2 

زنقة محمد الحنصالي إقامة مروى 

القنيطرة 222 1 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

54387

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

القانون  إعداد  تم   2222 يناير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 FATY  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.ACCESS PRO

بي    : بإيجاز  الشركة  غرض 

منأجات اإلعالميات.

 2 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

مروى  إقامة  الحنصالي  زنقة محمد 

القنيطرة 222 1 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

فاطمة  الدين  جما   السيدة 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

فاطمة  الدين  جما   السيدة 

الذهبي  منصور  زنقة   34 عنوانه)ا) 

 1 222  12 منارالشقة  إقامة 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

فاطمة  الدين  جما   السيدة 

الذهبي  منصور  زنقة   34 عنوانه)ا) 

 1 222  12 منارالشقة  إقامة 

القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  بالقنيطرة   االبأدائية 

فبراير 2222 تحت رقم 825.

1117I

FIDORO MULTI-SERVICES

MINI MARCHE HIBA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73222، DAKHLA MAROC

MINI MARCHE HIBA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي وادي 

الشياف، شارع الحكونية، رقم 322، 

الداخلة. - 73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

16 25

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 أكأو1ر   21

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 MINI  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.MARCHE HIBA

الأغذية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والأجميل  الأنظيف  مواد  العامة، 

مواد  املنزلية،  الأجهيزات  والعطور، 

مخألفة، اسأيراد وتصدير..

عنوان املقر االجأماعي : حي وادي 

الشياف، شارع الحكونية، رقم 322، 

الداخلة. - 73222 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيدة سحر املقدم :  922 حصة 

بقيمة 122,22 درهم للحصة .

السيدة نهيلة املقدم :  122 حصة 

بقيمة 122,22 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املقدم  سحر  السيدة 

الداخلة 73222 الداخلة املغرب.

عنوانه)ا)  املقدم  نهيلة  السيدة 

الداخلة 73222 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املقدم  سحر  السيدة 

الداخلة 73222 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  االبأدائية بوادي الدهب  

أكأو1ر 2222 تحت رقم 872.

1118I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

 SANITAIRE GHOLAM ET

SES FRERES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 MANAGEMENT AND

CONSULTING

19,شارع جبل هبري ,امزورن ، 

32252، الحسيمة املغرب

 SANITAIRE GHOLAM ET SES

FRERES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

البحرين ،امزورن - 32252 

الحسيمة املغرب.

تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.2215

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 غشت   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :

فكري  )ة)  السيد  تفويت 

اجأماعية  حصة   322 احديدوش 

من أصل 322 حصة لفائدة  السيد 

)ة) غالم احديدوش بأاريخ 19 غشت 

.2222

اليس  )ة)  السيد  تفويت 

اجأماعية  حصة   322 احديدوش 

من أصل 322 حصة لفائدة  السيد 

)ة) غالم احديدوش بأاريخ 19 غشت 

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 15 بأاريخ  بالحسيمة   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 529.

1119I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

CAR AYAW
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 MANAGEMENT AND

CONSULTING

19,شارع جبل هبري ,امزورن ، 

32252، الحسيمة املغرب

CAR AYAW شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الجزائر ، امزورن - 32252 الحسيمة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.2181

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 غشت  في  2  املؤرخ 

املصادقة على :

الخالق   عبد  )ة)  السيد  تفويت 

الطاوس 52 .2 حصة اجأماعية من 

السيد  لفائدة   حصة   2. 52 أصل 

عبد اللطيف الزروالي بأاريخ  2  )ة) 

غشت 2222.

اخلفي  عمرو  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجأماعية  حصة   122

عبد  )ة)  السيد  حصة لفائدة    122

غشت  بأاريخ  2  الزروالي  اللطيف 

.2222

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 28 بأاريخ  بالحسيمة   االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم 499.

1122I
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akassri omar

اسيانسيو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

akassri omar

 avenue echbilia zenkat 3 derb

 1 n 1 tetouan ، 93222، tetouan

maroc

اسيانسيو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 18 شارع 

موالي اسماعيل عمارة ب املراب 

العرائش - 92222 العرائش. املغرب.

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

5213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2219 دجنبر   26

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

اسيانسيو.

غرض الشركة بإيجاز : *مقهى.

*مطعم.

ممون الحفالت..

18 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

املراب  ب  عمارة  اسماعيل  موالي 

العرائش - 92222 العرائش. املغرب..

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 222   : الحشام  محمد  السيد 

حصة بقيمة 22.222 درهم للحصة .

 222   : الحشام  احمد  السيد 

حصة بقيمة 22.222 درهم للحصة .

  : الحشام  الرحيم  عبد  السيد 

درهم   22.222 بقيمة  حصة   222

للحصة .

 222   : السيد عبد هللا الحشام 

حصة بقيمة 22.222 درهم للحصة .

 222   : الحشام  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 22.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الحشام عنوانه)ا) 
عمارة  زياد  ابن  طارق  زنقة   5 رقم 

العرائش  املغرب  العرائش  سميبسا 

املغرب.

عنوانه)ا)  الحشام  احمد  السيد 

الحسيمة  كأامة  اساكن  ازيال  دوار 

32222 الحسيمة املغرب.

الحشام  الرحيم  عبد  السيد 

كأامة  اساكن  ازيال  دوار  عنوانه)ا) 

 32353 الحسيمة  ترجيست 

ترجيست املغرب.

السيد عبد هللا الحشام عنوانه)ا) 
زنقة طارق بن زياد العرائش 92222 

العرائش املغرب.

السيد ابراهيم الحشام عنوانه)ا) 

الحسيمة  كأامة  اساكن  ازيال  دوار 

32222 الحسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الحشام عنوانه)ا) 
عمارة  زياد  ابن  طارق  زنقة   5 رقم 

العرائش  املغرب  العرائش  سميبسا 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بالعرائش  بأاريخ 28 يناير 

2222 تحت رقم 11.

1121I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

SUBYTU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU

SINA

 21 شارع إبن سينا ، 22212، الدار 

البيضاء املغرب

SUBYTU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي  21 شارع 

إبن سينا - 22212 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.  2827

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

املؤرخ في 29 شتنبر 2222 تقرر حل 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 12.222 رأسمالها  مبلغ    SUBYTU

اإلجأماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

الدار   22212 -  21 شارع إبن سينا 

قرار   : نتيجة    املغرب  البيضاء 

الشركاء.

و حدد مقر الأصفية ب  21 شارع 

البيضاء  الدار   22212  - سينا  إبن 

املغرب. 

و عين:

و  هرس  بشرى    السيد)ة) 

   N115 Cours Lafayette عنوانه)ا) 

)ة)  Lyon France  69226 كمصفي 

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  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748643.

1122I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

SIENSOL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU

SINA

 21 شارع إبن سينا ، 22212، الدار 

البيضاء املغرب

SIENSOL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور الأصفية)

وعنوان مقرها اإلجأماعي 11 زنقة 

عزيز بال  الطابق 5 معاريف - 

22332 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.2712 3

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في 27 فبراير 2219 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ    SIENSOL الوحيد  الشريك 

وعنوان  درهم   32.222 رأسمالها 

عزيز  زنقة   11 اإلجأماعي  مقرها 

 22332  - معاريف   5 الطابق  بال  

الدار البيضاء املغرب نتيجة   : قرار 

الشريك الوحيد.

 11 ب  الأصفية  مقر  حدد  و 

 - معاريف   5 زنقة عزيز بال  الطابق 

22332 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  سلطانة  نورة   السيد)ة) 

 RUE DES BLES D’OR عنوانه)ا) 

 1 12 WATERLOO BELGIQUE

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 

 23 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أبريل 2219 تحت رقم 722599.

1123I

AA CONSULTING S.A.R.L

 INITIATIVE NATION

SPORTIVE
إعالن مأعدد القرارات

AA CONSULTING S.A.R.L

14 ،  شارع  باريس الطابق الثاني 

رقم 22 ، 22222، الدار البيضاء 

املغرب

 INITIATIVE NATION SPORTIVE

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
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وعنوان مقرها االجأماعي: 17 ، 

ساحة شار  نيكو  اقامة باسأور 

بويلد الطابق 7 الرقم 2  - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

. 62819

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 16 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

على  املصادقة  و  الأثبت  مايلي: 

الحصص  مجموع  تفويت  عقد  

  : للشريكين  اململوكة   اإلجأماعية 

 299 ـ   RW CONSULTING شركة  

 TEDDY وللسيد  ـ   حصة إجأماعية 

ـ 1 حصة إجأماعية ـ في رأس   RINER

 INITIATIVE NATION شركة  ما  

الثالث   الشريك  إلى    SPORTIVE

  Younathan HARROCH السيد  

وذلك بأاريخ 27 غشت 2222

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة من 

إلى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

إعأماد  و  إمضاء   . الوحيد  الشريك 

للشكل  مالئم  جديد  أسا�شي  نظام 

القانوني الجديد.

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

رأس ما  الشركة البالغ مائة  مايلي: 

ألف درهم و املقسم إلى ألف حصة 

 Younathan   مملوكة بالكامل للسيد

 HARROCH

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 72 8 7.

112 I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

مرابطي درايفين سكول
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°25 ATLAS FES ، 32222، FES

MAROC

مرابطي درايفين سكو  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي املحل 1و2 

عمارة ب 33 تجزئة رياض الزهور حي 

واد فاس زواغة فاس - 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

6 129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   17

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : مرابطي 

درايفين سكو .

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تعليم السياقة.

املحل   : االجأماعي  املقر  عنوان 

رياض  تجزئة   33 ب  عمارة  1و2 

 - الزهور حي واد فاس زواغة فاس 

32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 522   : مرابطي   لحسن  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : مرابطي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لحسن مرابطي  عنوانه)ا) 

ظهر  لبيطا   2 بلوك   15 زنقة   12

الخميس فاس 32222 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  مرابطي  محمد  السيد 

اقامة   43 الشقة  تطوان  زنقة 

االطلس  الراب   الطابق  ب  الداخلة 

فاس 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مرابطي  محمد  السيد 

اقامة   43 الشقة  تطوان  زنقة 

االطلس  الراب   الطابق  ب  الداخلة 

فاس 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   25 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم  252.

1125I

ر1دكوم

CONS WS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ر1دكوم

12 زنقة عقبة بن ناف  برشيد ، 

26122، برشيد املغرب

CONS WS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 98 تجزئة 

السعادة اوالد عبو - 26122 اوالد 

عبو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1 297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 أكأو1ر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 CONS : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.WS

عقاقير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالأقسيط بي  مواد البناء بالأقسيط 

اشغا  عامة.

عنوان املقر االجأماعي : 98 تجزئة 

اوالد   26122  - عبو  اوالد  السعادة 

عبو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيدة وفاء صافي :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  صافي  وفاء  السيدة 

معاشو  بن  العالليش  املوشمة  دوار 

26122 برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  صافي  وفاء  السيدة 

معاشو  بن  العالليش  املوشمة  دوار 

26122 برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية ببرشيد  بأاريخ 26 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 1318.

1126I

beroc conseil

 STE YASSEROUS RENT CAR

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

beroc conseil

 imm 62 appt 7 av zerktouni v.n

 fes ZERKTOUNI، 32222، FEZ

maroc
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 STE YASSEROUS RENT CAR

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 12 شارع 

الجيش امللكي الطابق ابو  رقم 

6 املدينة الجديدة فاس - 32222 

فاس  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

64135

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 YASSEROUS RENT CAR SARL

.AU

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

عنوان املقر االجأماعي : 12 شارع 

 6 رقم  ابو   الطابق  امللكي  الجيش 

املدينة الجديدة فاس - 32222 فاس  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

ياسر  أسامة  أجعيط  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

ياسر  أسامة  أجعيط  السيد 

الرحمن  عبد  شارع  عنوانه)ا) 

 29 رقم  املامونية  إقامة  الكواكبي 

فاس  الجديدة  املدينة   5 الشقة 

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ياسر  أسامة  أجعيط  السيد 

الرحمن  عبد  شارع  عنوانه)ا) 

 29 رقم  املامونية  إقامة  الكواكبي 

فاس  الجديدة  املدينة   5 الشقة 

32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   26 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 2528.

1127I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

قيس كونسطخيكسيو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°25 ATLAS FES ، 32222، FES

MAROC

قيس كونسطخيكسيو  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 

اوطابوعبان مركز تيسة تاونات - 

222 3 تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1723

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   17

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

قيس   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

كونسطخيكسيو .

بائ  االت   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء

االعما  املخألفة و البناء .

 : االجأماعي  املقر  عنوان 

 - تاونات  تيسة  مركز  اوطابوعبان 

222 3 تاونات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد عبد العزيز االكحل :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد عبد الهادي االكحل :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

االكحل  العزيز  عبد  السيد 
صغمور  عين  دوار  عنوانه)ا) 

 3 222 تاونات  تيسة  اوطابوعبان 

تاونات املغرب.

االكحل  الهادي  عبد  السيد 
صغمور  عين  دوار  عنوانه)ا) 

 3 222 تاونات  تيسة  اوطابوعبان 

تاونات املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

االكحل  الهادي  عبد  السيد 
صغمور  عين  دوار  عنوانه)ا) 

 3 222 تاونات  تيسة  اوطابوعبان 

تاونات تاونات

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بأاونات  بأاريخ 26 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 392.

1128I

STE OVADA SARL AU

STE IRRI TROUNS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE OVADA SARL AU

 mezanine n°2 melk el khamar

 av tayeb guennad ، 35122،

guercif املغرب

STE IRRI TROUNS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي السدة رقم 

2 ملك الخمار شارع الطيب كناد-

جرسيف  - 35122 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

en cours

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.IRRI TROUNS

أشغا    -  : غرض الشركة بإيجاز 

مخألفة والبناء.

-الأداو  .

- اإلسأيراد والأصدير..

السدة   : االجأماعي  املقر  عنوان 
الطيب  شارع  الخمار  ملك   2 رقم 

جرسيف   35122  - كناد-جرسيف  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : محمد  خزرون  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 1222  : محمد  خزرون  السيد   

بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  خزرون  السيد 

جرسيف   35122   2 الشويبير  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  خزرون  السيد 

جرسيف   35122   2 الشويبير  حي 

املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  بجرسيف   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 887/2222.

1129I

socogese

»MULTI PRO HOLDING«

إعالن مأعدد القرارات

socogese

 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 32222، Fès

Maroc

 «MULTI PRO HOLDING«

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: عمارة 

فضاء مارينا زاوية زنقة طارق ابن 

زياد وزنقة عبد الكريم بنجلون 

الطابق 5 - 32222 فاس املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.61293

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 22 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

عمارة  من  اإلجأماعي  املقر  تحويل 

فضاء مارينا زاوية زنقة طارق ابن زياد 

وزنقة عبد الكريم بنجلون الطابق 5  

ليصير بفاس زاوية زنقة حمو الزياني 

)سابقا  وشارع عبد الكريم الخطابي 

زنقة المارتينيير وتيسو  

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

حصة من طرف   122 تفويت  مايلي: 

السيد كسوس محمد يوسف لفائدة 

االنسة بنجلون بنقاسم رانية

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

كسوس  السيد  املسير  ذمة  تبرئة 

محمد يوسف

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

محمد  كسوس  السيد  اسأقالة 

يوسف من مهامه كمسير

على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 

مايلي: تعيين مسير جديدة في شخص 

ياسمينة ملدة غير  بنمصور  السيدة 

محددة

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي:  

املقر اإلجأماعي للشركة بفاس زاوية 

زنقة حمو الزياني وشارع عبد الكريم 

المارتينيير  زنقة  )سابقا  الخطابي 

وتيسو 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

محمد  بنقاسم  بنجلون  السيد 

بنجلون  واالنسة  درهم   92222

بنقاسم رانية 12222 درهم

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

 922 السيد بنجلون بنقاسم محمد 

حصة واالنسة بنجلون بنقاسم رانية 

122حصة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   27 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 2222/2538.

1132I

COMTA SAF FIDUCIAIRE

 MANUTENTION

TRANSPORT SAIS -  M.T.S
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMTA SAF FIDUCIAIRE

اتشقة 13 العمارة 23 الطابق 2 

 APPT 13 زنقة الزرقطوني فاس

 IMM 23 RUE ZERKTOUNI،

MAROCاملغرب FES32222، فاس

 MANUTENTION TRANSPORT

SAIS -  M.T.S شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 34 

زنقة عبد الرحمان املجدوب حي 

طارق 1 فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

64147

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   18

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

 MANUTENTION TRANSPORT

.SAIS -  M.T.S

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRANSPORT ROUTIER DE

 MARCHANDISES POUR

.AUTRUI
 34 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 
حي  املجدوب  الرحمان  عبد  زنقة 

طارق 1 فاس - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد اليوبي وسيم :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : امحمد  االدري�شي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  وسيم  اليوبي  السيد 

عمارة د اقامة فرح رقم 4 طريق عين 

الشقف 32222 فاس املغرب.

السيد االدري�شي امحمد عنوانه)ا) 
16 زنقة 3 بالد مقران املصلى 32222 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  وسيم  اليوبي  السيد 

عمارة د اقامة فرح رقم 4 طريق عين 

الشقف 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   27 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 2535.

1131I

STE OVADA SARL AU

STE IRRI VERT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE OVADA SARL AU

 mezanine n°2 melk el khamar

 av tayeb guennad ، 35122،

guercif املغرب

STE IRRI VERT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي السدة رقم 

2 ملك الخمار شارع الطيب كناد-

جرسيف  - 35122 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

en cours

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.IRRI VERT

أشغا    -  : غرض الشركة بإيجاز 

مخألفة والغرس .

- الأداو .

- اإلستراد والأصدير..

السدة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الطيب  شارع  الخمار  ملك   2 رقم 

جرسيف   35122  - كناد-جرسيف  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

  : ابراهيم   لعصيكري  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة .

 : ابراهيم   لعصيكري  السيد   

1222 بقيمة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

ابراهيم   لعصيكري  السيد 

 35122  32 دوار الساقية  عنوانه)ا) 

جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ابراهيم   لعصيكري  السيد 

 35122  32 دوار الساقية  عنوانه)ا) 

جرسيف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  بجرسيف   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 885/2222.

1132I

UNIVERS COMPTA SARL AU

NEW BAT 50

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

UNIVERS COMPTA SARL AU

شقة 7،عمارة 16، زنقة أ، شارع 

الجيش امللكي م.ج ، 52222، 

مكناس املغرب

NEW BAT 52 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 5 زنقة 

رو1ريز 52511، عمآرة 1،شقة 5، 

الطابق الأاني، GH/6، سكن أنا�شي 

- 52282 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

52859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 أكأو1ر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 NEW  : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.BAT 52

أشغا    -  : غرض الشركة بإيجاز 

مخألفة

- الأجارة

- االسأيراد والأصدير.

زنقة   5  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 ،5 1،شقة  عمآرة   ،52511 رو1ريز 

GH/6، سكن أنا�شي  الطابق الأاني، 

- 52282 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسما   مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : الحمري عماد   السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحمري عماد   السيد 

12 زنقة الهاي م ج 52222 مكناس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عماد  الحمري  السيد 

12 زنقة الهاي م ج 52222 مكناس 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بمكناس  بأاريخ 28 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 3139.

1133I

STE AYAD CONSULTING SARL

RAFIE METAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT

 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

62222، OUJDA MAROC

RAFIE METAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 11 زنقة 

ابن حمديس وجاهد مكأب رقم ب 

2 - 62222 وجدة املغرب.

تفويت حصص
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.17289

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 غشت  في  2  املؤرخ 

املصادقة على :

ابراهيم   )ة)  السيد  تفويت 

اجأماعية  حصة   22.222 برمضان 

لفائدة   حصة   22.222 أصل  من 

)ة) ميلود برمضان بأاريخ  2  السيد 

غشت 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أكأو1ر   21 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

2222 تحت رقم 2172.

1134I

الفضيلة

EQUIPEMENT TIMSSAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الفضيلة

رقم 529 شقة رقم 4 الوحدة 

5 شارع عال  الفا�شي  مراكش ، 

2272 ، مراكش املغرب

EQUIPEMENT TIMSSAL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي محل 

بالطابق االر�شي رقم 1634 صوكوما 

- 2222  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

126963

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.EQUIPEMENT TIMSSAL

بي    : بإيجاز  الشركة  غرض 

وصيانة ابجهزة املنزلية

بي  االجهزة الكهر1ائية 

بي  اللوازم والديكورات املنزلية.

محل   : االجأماعي  املقر  عنوان 

1634 صوكوما  بالطابق االر�شي رقم 

- 2222  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد مصطفى كروطي :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

كروطي  مصطفى  السيد 

رقم  سوردي    2 صوكوما  عنوانه)ا) 

453  2222  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

كروطي  مصطفى  السيد 

رقم  سوردي    2 صوكوما  عنوانه)ا) 

453  6222  مراكش املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ 26 أكأو1ر  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 3 1162.

1135I

محمد معطى هللا

H R BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

محمد معطى هللا

 RUE DE FES ETAGE 7 No 19 ,77

92222 ،، طنجة املغرب

H R BATIMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 77 شارع 

فاس،  مجم  مبروك ، إقامة د ، 

الطابق الساب  ، رقم 19 ، طنجة 

TANGER 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

128 73

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 H R  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.BATIMENT

أعما    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و الأجارة.

77 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

 ، د  إقامة   ، مبروك  مجم   فاس،  

طنجة   ،  19 رقم   ، الساب   الطابق 

TANGER 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : الحاجي  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحاجي  رشيد  السيد 

طريق   8 شقة   ، الشرايبي  تجزئة   3

إموزار ، فاس 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الحاجي  رشيد  السيد 

طريق   8 شقة   ، الشرايبي  تجزئة   3

إموزار ، فاس 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   26 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 5195.

1136I

العبدالوي لالشغا  املحاسبتية

 STE GROUPE HAUTE
SECURITE RA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رف  رأسما  الشركة

العبدالوي لالشغا  املحاسبتية

عمارة نوميديا شارع محمد الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35222، 

تازة املغرب

 STE GROUPE HAUTE SECURITE

RA SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي ثالث مقار 

مغراوة - 35222 تازة املغرب.
رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.2797

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تم   2222 شتنبر   11 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  

من  أي  درهم»   2 .222.222«

»122.222 درهم» إلى »322.222. 2 

تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   27 بأاريخ  بأازة   االبأدائية 

2222 تحت رقم 454.

1137I

CABINET ANESS

 MAHAJ NEGOCE ET

SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET ANESS

 HAY ALAOUIYINE ، 12252، ,25

TEMARA MAROC

 MAHAJ NEGOCE ET SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

محمد الخامس, حي العلويين رقم 

25, شقة رقم 3, الطابق 2 - 12222 

تمارة اململكة املغر1ية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

132875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 غشت   26

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.MAHAJ NEGOCE ET SERVICE

الأجارة    : غرض الشركة بإيجاز 

الأجارة  و  الأجاري  والأباد  

اإللكترونية واملبيعات عبر اإلنترنت .

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

محمد الخامس, حي العلويين رقم 25, 

شقة رقم 3, الطابق 2 - 12222 تمارة 

اململكة املغر1ية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

  22   : املجدوبي  أمين  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 322  : السيد مصطفى املجدوبي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 322   : املجدوبي  أيوب  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املجدوبي  أمين  السيد 

توال    1 الخير  باب  تجزئة   79 رقم 

52222 مكناس اململكة املغر1ية.

املجدوبي  مصطفى  السيد 

  73 رقم   6 س  ه  ت  2  عنوانه)ا) 

12222 تمارة اململكة املغر1ية.

أيوب املجدوبي عنوانه)ا)   السيد 

 12222   73 رقم   6 ه س  تجزئة  2 

تمارة اململكة املغر1ية.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املجدوبي  أمين  السيد 

توال    1 الخير  باب  تجزئة   79 رقم 

52222 مكناس اململكة املغر1ية

املجدوبي  مصطفى  السيد 

  73 رقم   6 س  ه  ت  2  عنوانه)ا) 

12222 تمارة اململكة املغر1ية

أيوب املجدوبي عنوانه)ا)   السيد 

 12222   73 رقم   6 ه س  تجزئة  2 

تمارة اململكة املغر1ية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   26 بأاريخ  االبأدائية بأمارة  

2222 تحت رقم 1134.

1138I

SAFAA

K.I.DIAG.PRO.MEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAFAA

 N°  AV ZARQTOUNI VN ،

 6222، SAFI MAROC
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K.I.DIAG.PRO.MEC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 bloc  2 وعنوان مقرها اإلجأماعي

 29 hay ryad safi -  6222 safi

maroc

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

12  3

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقأ�شى  
القانون  إعداد  تم   2222 ماي   22

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.K.I.DIAG.PRO.MEC

  : بإيجاز  الشركة  غرض 

.diagnostique mécanique

 bloc   2 : عنوان املقر االجأماعي 

 29 hay ryad safi -  6222 safi

.maroc

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 ZAHDI ABDELLATIF السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   :  1.222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 ZAHDI ABDELLATIF السيد 

 bloc 29 hay ryad safi  2 (عنوانه)ا

. 6222 SAFI MAROC

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 ZAHDI ABDELLATIF السيد 

 bloc 29 hay ryad safi  2 (عنوانه)ا

 6222 SAFI MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بآسفي  بأاريخ - تحت رقم 

.-

1139I

COMPTE A JOUR

YAKOUB TIX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 BP N° 5173  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62222، NADOR

MAROC

YAKOUB TIX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي حي 

الكندي زنقة 15 رقم 21 - 62222 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

22723

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.YAKOUB TIX

: تصدير و  غرض الشركة بإيجاز 

اسأيراد املعدات الزراعية.

حي   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 62222  -  21 رقم   15 الكندي زنقة 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : رشيد  كروم   السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رشيد  كروم   السيد 

اسبانيا 62222 املغرب املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  رشيد  كروم   السيد 

اسبانيا 62222 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  بالناضور   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 3279.

11 2I

FID PME

AIDIR BAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FID PME

64 شارع موالي علي الشريف الشقة 

6 تمارة ، 12222، تمارة املغرب

AIDIR BAT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 64 شارع 

موالي الشريف الشقة 26  تمارة  - 

12222 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

132891

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 AIDIR  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

.BAT

اشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

64 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

 - تمارة     26 موالي الشريف الشقة 

12222 تمارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : ايدير الحساين  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ايدير الحساين عنوانه)ا) 

سال 11222 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ايدير الحساين عنوانه)ا) 

سال 11222 سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   27 بأاريخ  االبأدائية بأمارة  

2222 تحت رقم 132891.

1141I

GLOBE FIDUCIAIRE

DEDRAMED

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE

14  شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 

18 ، 22122، الدار البيضاء املغرب

DEDRAMED شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 7 زنقة   

احمد  توكي الطابق الثاني الدار 

البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

 75269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.DEDRAMED

غرض الشركة بإيجاز : بي  وشراء 

املعدات الطبية.
 7 رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 
زنقة   احمد  توكي الطابق الثاني الدار 

البيضاء  الدار   22222  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد عبداملجيد الرمزي :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الرمزي  عبداملجيد  السيد 

135 شارع ابو رقراق شقة  عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   22222 ميسيمي   1

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الرمزي  عبداملجيد  السيد 

135 شارع ابو رقراق شقة  عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   22222 ميسيمي   1

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748966.

11 2I

socogese

 ACTIVITIES AND«

»CONCEPTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رف  رأسما  الشركة

socogese

 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 32222، Fès

Maroc

 «ACTIVITIES AND CONCEPTS«

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي ملعب 

الخيل تجزئة سيتي سنتر إقطعة رقم 

9 قطعة رقم 47 سيتي سنتر 2 س 

مأجر الطابق ابر�شي - 32222 فاس 

املغرب.
رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.5 729

العام  الجم   بمقأ�شى 
يوليوز   29 في  املؤرخ  اإلسأثنائي 

الشركة  رأسما   رف   تم   2222

درهم»   392.222,22« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم»   12.222,22« من  أي 

  : طريق  عن  درهم»    22.222,22«

أر1اح أو عالوات  أو  إدماج احأياطي 

إصدار في رأس املا .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   27 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 1 2222/25.

1143I

2A CONSEIL

DMC EL IDRISSI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

2A CONSEIL

 CASABLANCA LOTISSEMENT

 EL KHEIR N 338 2EME

 ETAGE SIDI MAAROUF A

 COTE DE COLLEGE ABOU

 BAKR ESSEDIK، 22122،

CASABLANCA MAROC

DMC EL IDRISSI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

سومية عمارة 82, الطابق الراب  

الرقم 16 حي بالمي الدار البيضاء  - 

22222 الدار البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

474731

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 DMC : بمخأصر تسميتها  اإلقأضاء 

.EL IDRISSI

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد  جمي   وشراء  -عقاقير،بي  

البناء,

-خدمات مخألفة ,

واكسسوارات  مواد  وشراء  -بي  

املسابح,

-اسأيراد وتصدير,

-بي  وشراء جمي  لوازم الكهر1اء ,

-بي  وشراء جمي  لوازم الصباغة ,

العمليات  جمي   عامة  -و1صفة   

املنقولة والعقارية والأجارية واملالية 

والصناعية املرتبطة بشكل مباشر أو 

غير مباشر بابنشطة املذكورة أعاله 

أو التي من املحأمل أن تعزز تطوير 

الشركة,.
زنقة   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الراب   الطابق   ,82 عمارة  سومية 

 - 16 حي بالمي الدار البيضاء   الرقم 

22222 الدار البيضاء  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

  : االدري�شي  مصطفى  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

االدري�شي  مصطفى  السيد 

الدحامنة  عامر  بن  أوالد  عنوانه)ا) 

البيضاء   الدار   27182 بوسكورة  

املغرب .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

االدري�شي  مصطفى  السيد 

الدحامنة  عامر  بن  أوالد  عنوانه)ا) 

البيضاء   الدار   27182 بوسكورة  

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748565.

1144I

فيدوفاك

STE GOLD AZ TECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

فيدوفاك

6 شــارع لال أسمــاء املدينة الجديدة 

فـــاس ، 32222، فــــــاس املــغــرب

STE GOLD AZ TECH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي قطعة 37 

الشطر ابو  الحي الصناعي مفأاح 

الخير القطب الحضري رأس املاء  - 

2 322 فاس املغرب.

تفويت حصص

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.61969

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 

تمت   2222 شتنبر   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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أزمي  محسن  )ة)  السيد  تفويت 

حصة اجأماعية من   5.222 حسني 

السيد  أصل 22.222 حصة لفائدة  

شتنبر   12 بأاريخ  خليفة  أحمد  )ة) 

.2222

عبدالرحيم  )ة)  السيد  تفويت 

أزمي حسني 5.222 حصة اجأماعية 

لفائدة   حصة   22.222 أصل  من 

 12 بأاريخ  خليفة  أحمد  )ة)  السيد 

شتنبر 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أكأو1ر   26 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 2512.

1145I

FIL CONSEIL

LES TEMPS GOURMANDS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIL CONSEIL

رقم 5 شارع الجيش امللكي املدينة 

الجديدة ، 52222، مكناس املغرب

   LES TEMPS GOURMANDS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 35 

الشطر 21 قرطبة شارع الزيأون  

مكناس - 52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

528 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 غشت   18

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 LES  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.  TEMPS GOURMANDS

و  مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اكالت سريعة 

املأاجرة

 35 رقم   : عنوان املقر االجأماعي 

الزيأون   شارع  قرطبة   21 الشطر 

مكناس - 52222 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  522.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 2.222   : لعزيزي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 2.222  : السيد رشيد بن يخلف 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : لعزيزي  مروان  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : لعزيزي  ايمان  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   لعزيزي  محمد  السيد 

6 مكرر ز1قة القا�شي بن احمد  رقم 

حي السعادة   52272 مكناس املغرب.

السيد رشيد بن يخلف عنوانه)ا) 

ليج بلجيكا    222 زنقة بون نفيل   6

222  ليج بلجيكا.

عنوانه)ا)  لعزيزي  مروان  السيد 

 22 شقة  اريوط  ادواردو  زنقة   12

 82222 مونطو1ةفرنسا   82222

مونطو1ة فرنسا.

عنوانه)ا)  لعزيزي  ايمان  السيدة 

احمد  بن  القا�شي  درب  رقم  2 

السعادة  52222 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بر1اش  فريد  السيد 

زنقة عبد الرحمان املجدوب   4 رقم 

الرياض  52222 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الأجارية بمكناس  بأاريخ 26 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 3282.

1146I

كافجيد

READ AND WIN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كافجيد

86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 

االلفة، 22222، الدار البيضاء 

املغرب

READ AND WIN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 3 زنقة 

سبو شقة 11 أكدا   - 12292 

الر1اط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

146459

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 غشت   23

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 READ  : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها 

.AND WIN

غرض الشركة بإيجاز : الأكوين  و 

الأدريب و االستشارة عن بعد.

زنقة   3  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 12292  - أكدا     11 شقة  سبو 

الر1اط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

:  922 حصة  السيدة منية بلوى 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 122   : عمارة  بن  عاد   السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

 48 السيدة منية بلوى عنوانه)ا) 
زنقة باتريس لومومبا الطابق الأاني 

حسان 12292 الر1اط املغرب.
السيد عاد  بن عمارة عنوانه)ا) 
زاوية زنقة   225 ش   63 انزي  اقامة 
الحسن  شارع  و  فرناس  بن  عباس 

الثاني  12292 الر1اط املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 48 السيدة منية بلوى عنوانه)ا) 
زنقة باتريس لومومبا الطابق الأاني 

حسان 12292 الر1اط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكأو1ر   26 بأاريخ  الأجارية بالر1اط  

2222 تحت رقم 17 127.
1147I

LA DILIGENCE COMPTABLE

 CENTRE DE RADIOLOGIE
VICTORINE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رف  رأسما  الشركة

LA DILIGENCE COMPTABLE
16 زنقة عبد العزيز الثعالبي شارع 
عال  بن عبد هللا الطابق الثاني 
املكأب رقم 14 فاس ، 32222، 

فاس املغرب
 CENTRE DE RADIOLOGIE

VICTORINE  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 2, 
3 و4 زنقة رحا  املسكيني شارع 
الجيش امللكي  املدينة الجديدة - 

32222 فاس املغرب.
رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.62899

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 
تم   2222 شتنبر   21 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  
أي  درهم»   1.222.222,22«
إلى  درهم»   122.222,22« من 
  : عن طريق  درهم»   1.122.222,22«
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تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   28 بأاريخ  بفاس   الأجارية 

2222 تحت رقم 2222/2599.

1148I

FISCOMPTES

ANDALOUS CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FISCOMPTES

زنقة ابن رشد عمارة ب الطابق 

الثاني رقم 11 ، 62222، وجدة 

املغرب

ANDALOUS CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 8 زنقة 

الخالدات حي االندلس - 62222 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

35725

 15 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�شى  

القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.ANDALOUS CASH

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدمات تحويل االموا  واسأخالص 

الفواتير.

زنقة   8  : االجأماعي  املقر  عنوان 

 62222  - االندلس  حي  الخالدات 

وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : السيدة سلطاني نادية 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سلطاني نادية عنوانه)ا) 

االندلس  حي  الخالدات  زنقة    8

62222 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سلطاني نادية عنوانه)ا) 

االندلس  حي  الخالدات  زنقة    8

62222 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   26 بأاريخ  بوجدة   الأجارية 

2222 تحت رقم 2215.

1149I

EL FACHTALI CONSEIL

MIRAGE DE NICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رف  رأسما  الشركة

EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فاس الطابق الأاني شقة رقم 

9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

2222 ، مراكش املغرب

MIRAGE DE NICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي مكأب رقم 

2 57 مبنى شارع ابن عائشة نفيس 

الطابق الثاني رقم 11 - 2222  

مراكش املغرب.

رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.22681

العام  الجم   بمقأ�شى 

شتنبر   14 في  املؤرخ  اإلسأثنائي 

الشركة  رأسما   رف   تم   2222

درهم»   32.222.222« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم»   15.222.222« من  أي 

  : طريق  عن  درهم»    5.222.222«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ 27 أكأو1ر  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم  11626.

1152I

مكأب املحاسبة و مراجعة الحسبات اليعقوبي

RANGE BUILDING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكأب املحاسبة و مراجعة 

الحسبات اليعقوبي

46 مكرر زنقة الكويرة حي ليراك ، 

settat maroc ،26222

RANGE BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 75 زاوية 

شارع انفا و زنقة كلو دو بروفنس 

الطابق 9 شقة رقم 128 - 22222 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

474843

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   27

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.RANGE BUILDING

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
75 زاوية   : عنوان املقر االجأماعي 

بروفنس  دو  كلو  زنقة  و  انفا  شارع 

 22222  -  128 شقة رقم   9 الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 5.222   : سأيأوة  سارة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 5.222   : الراحة  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سأيأوة  سارة  السيدة 

سطات 26222 سطات املغرب.

عنوانه)ا)  الراحة  سعيد  السيد 

سطات 26222 سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سأيأوة  سارة  السيدة 

سطات 26222 سطات املغرب

عنوانه)ا)  الراحة  سعيد  السيد 

سطات 26222 سطات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748689.

1151I

HOUSSAM EDDINE

 ETABLISSEMENT CHTOUN

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رف  رأسما  الشركة

HOUSSAM EDDINE

 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN IMM2 1

 ERE ETAGE N 1 PRET DE

 PHARMACIE BAB TOUT ،

93222، TETOUAN MAROC
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 ETABLISSEMENT CHTOUN

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي 1 شارع 

عمر املخأار - 93222 تطوان املغرب.

رف  رأسما  الشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.1831

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تم   2222 شتنبر   22 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رف  

من  أي  درهم»   6.222.222«

»2.222.222 درهم» إلى »8.222.222 

القيمة  رف     : طريق  عن  درهم» 

اإلسمية لألسهم املوجودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ  2 شتنبر  االبأدائية بأطوان  

2222 تحت رقم  25 .

1152I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

 AFOUDISANE TOUS

TRAVAUX DIVERS

إعالن مأعدد القرارات

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي محمد ، 15222، 

الخميسات املغرب

 AFOUDISANE TOUS TRAVAUX

DIVERS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: رقم  2 

عمارة أ  بلوك د حديقة زمور حي 

الزهراء - 15222 الخميسات املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.28965

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 28 شتنبر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  إجأماعية  حصة  تفويت822 

 522 احميدان  ايت  رشيد  السيد 

وا  حصة الى السيدة الرب   سعيدة  

الرب   مريم  السيدة  الى  حصة   322

وا تفويت 222 حصة إجأماعية من 

عبد  حميدان  ايت  السيد  طراف  

الصماد الى السيدة الرب  مريم

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

اسأقالة املسير السيد  ايت حميدان 

رشيد وا تعيين السيدة  الرب  سعيدة 

مسير جديد 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تغير النشاط الأجاري 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تغير املقر اإلجأماعي

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تحين النظام ابسا�شي

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تغير النشاط الأجاري

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الرأس املا  اإلجأماعي

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

حصص الشركاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  بالخميسات   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 1179.

1153I

GLOFID

LES JARDINS BZK GHA4

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLOFID

196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 22322، الدار 

البيضاء املغرب

 LES JARDINS BZK GHA  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 75 شارع 

11 يناير الطابق ابو  الشقة ر 169 

- 22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

474965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   29

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 LES  : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

. JARDINS BZK GHA 

إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إدارة   - السكنية  الوحدات  وتسير 

مديري العقارات.

75 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

11 يناير الطابق ابو  الشقة ر 169 - 

22222 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 1.222   : خطيب  ياسر  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خطيب  ياسر  السيد 

شارع الزرقطوني إقامة جان كورتان 

ر157 شقة 35 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  خطيب  ياسر  السيد 

شارع الزرقطوني إقامة جان كورتان 

ر157 شقة 35 22222 الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748767.

1154I

GLOFID

CINÉTIQUE360°

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLOFID

196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 22322، الدار 

البيضاء املغرب

CINÉTIQUE362° شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 75 شارع 

11 يناير الطابق ابو  الشقة ر 169 

- 22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

474963

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   25

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.CINÉTIQUE362°

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جمي    - وتسويق  اتصاالت  اعالنات 

صور و

فيديوهات - معامالت عقارية.

75 شارع  عنوان املقر االجأماعي : 

11 يناير الطابق ابو  الشقة ر 169 - 

22222 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

طاهري  أمين  محمد  السيد  

 122 حصة بقيمة   522   : ادري�شي  

درهم للحصة .

السيدة ماريا بن بوشعيب :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

طاهري  أمين  محمد  السيد  

عنوانه)ا) شارع الزرقطوني  ادري�شي  

 35 شقة  إقامة جان كورتان ر157 

22222 الدار البيضاء املغرب.

بوشعيب  بن  ماريا  السيدة 

عنوانه)ا) زنقة 14 15 ر4 تجزئة بدر  

222 2  الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

طاهري  أمين  محمد  السيد  

عنوانه)ا) شارع الزرقطوني  ادري�شي  

  35 شقة  إقامة جان كورتان ر157 

22222 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748766.

1155I

LK CONSULTING SARL

PROMADPRO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL

شارع محمد الخامس رقم 45 

الطابق الثاث رقم 18 تطوان ، 

93222، تطوان املغرب

PROMADPRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

محمد الخامس اقامة الحمامة 

الطابق الثالث رقم 18 - 93222 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

27223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

القانون  إعداد  تم   2219 نونبر   27

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.PROMADPRO

الأنشيط   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري +اعما  البناء املخألفة.

شارع   : االجأماعي  املقر  عنوان 

الحمامة  اقامة  الخامس  محمد 

 93222  -  18 رقم  الثالث  الطابق 

تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسما   مبلغ 

2.222 6.2 درهم، مقسم كالأالي:

اصل   : السيد البغدادي محمد  

تجاري  بقيمة 181.222 درهم.

السيد اجحا مطي  : اصل تجاري 

بقيمة 5.858.822 درهم.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد البغدادي محمد عنوانه)ا) 

  1 رقم  ب  درب  القنيطرة  شارع 

93232 تطوان املغرب.

عنوانه)ا)  مطي    اجحا  السيد 

املالح   3 درب يعقوب بن دحان رقم 

تطوان 93222 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اجحا مطي  عنوانه)ا) درب 

يعقوب بن دحان رقم 3 املالح تطوان 

93222 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بأطوان  بأاريخ  2 دجنبر 

2219 تحت رقم 6372.

1156I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

SOCIETE JBABOU SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 3 222،

TAOUNATE MAROC

 SOCIETE JBABOU SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار اوالد 

عمر بن الحاج اوطابوعبان تيسة 

تاونات - 222 3 تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 أكأو1ر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

.SOCIETE JBABOU SARL AU

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد البناء و اعما  اخرى مخألفة .

عنوان املقر االجأماعي : دوار اوالد 

تيسة  اوطابوعبان  الحاج  بن  عمر 

تاونات - 222 3 تاونات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

السيد عبد االاله اجبالة  :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

اجبالة  االاله  عبد  السيد 

عنوانه)ا) رقم 82 تجزئة جنان الزهر 

املرجة فاس 32122 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اجبالة   االاله  عبد  السيد 

عنوانه)ا) رقم 82 تجزئة جنان الزهر 

املرجة فاس 32122 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبأدائية بأاونات  بأاريخ 28 أكأو1ر 

2222 تحت رقم 299.

1157I

(COMPTABLE( مكأب املحاسبة

 DECOR LITAZYIN WAJIHAT

AL MANAZIL S.A.R.L-A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

(COMPTABLE( مكأب املحاسبة

زنقة فاس اقامة رياض املدينة 

الطابق الثاني رقم 22 بركان ، 

62222، بركان املغرب

 DECOR LITAZYIN WAJIHAT

  (AL MANAZIL (S.A.R.L-A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي زنقة 

بوعنان حي لهبيل 23 سيدي  

سليمان بركان - 63222 بركان 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
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رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.5553

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

تم تعيين  املؤرخ في 12 مارس 2219 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

اشريطي عبد القادر كمسير وحيد

تبعا لقبو  اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   27 بأاريخ  االبأدائية ببركان  

2222 تحت رقم 22/2222 .

1158I

OUHAMMID MOHAMED

ستكلير أسونسور

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OUHAMMID MOHAMED

 IMM 13 APPT 1 AL

 KHOUZAMA 9 LISSASSFA

 CASABLANCA، 22232،

CASABLANCA MAROC

سأكلير أسونسور شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي املسير ة 

2 لو5-6 سباتة الدار البضاء الدار 

البضاء 32 22 الدار البضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

473859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقأضاء بمخأصر تسميتها : سأكلير 

أسونسور.

: • اسأيراد  غرض الشركة بإيجاز 

وتصدير املصاعد وقط  غيارها.

وتركيب  وتركيب  و1ي   شراء   •

وصيانة املصاعد.

جمي  املعامالت   ، وبشكل أعم   •

واملنقولة  والصناعية  الأجارية 

بشكل  تأعلق  قد  التي  والعقارية 

مباشر أو غير مباشر بابشياء املذكورة 

تعزز  أن  املحأمل  من  أو   ، أعاله 

تحقيقها وتطويره.

املسير ة   : عنوان املقر االجأماعي 

الدار  سباتة الدار البضاء  لو5-6   2

البضاء 32 22 الدار البضاء املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:

 9.222   : السيدة حنان بنصغير 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

بنصغير  الرحيم  عبد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة حنان بنصغير عنوانه)ا) 

لو النسيم B22 سدي معروف الدار 

البيضاء  الدار   22522 البيضاء 

املغرب .

بنصغير  الرحيم  عبد  السيد 

سدي   B22 النسيم  لو  عنوانه)ا) 

معروف الدار البيضاء 22522 الدار 

البيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حنان بنصغير عنوانه)ا) 

لو النسيم B22 سدي معروف الدار 

البيضاء  الدار   22522 البيضاء 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

شتنبر 2222 تحت رقم -.

1159I

BELGAZI ALI

 SOCIETE  INDUSTRIELLE DE

  TISSAGE INDEMAILLABLE

SOTISMAIL

إعالن مأعدد القرارات

BELGAZI ALI

شارع امير موالي عبد هللا رقم 33 

- طبق 1 - رقم املكأب 16 طنجة، 

92222، طنجة املغرب

 SOCIETE  INDUSTRIELLE DE

  TISSAGE INDEMAILLABLE

SOTISMAIL)) »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجأماعي: منطقة 

الصناعية اكزنايا طريق تطوان 

قطعة 129 - 92222 طنجة املغرب.

»إعالن مأعدد القرارات»

رقم الأقييد في السجل الأجاري: 

.335

بمقأ�شى الجم  العام االسأثنائي 

املؤرخ في 25 أكأو1ر 2222

تم اتخاذ القرارات الأالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

محمد  املرحوم  بوفاة  علما  يحيط 

مسير   و  الشريك  ترجمان   بوليند 

للشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تأم التسيير الشركة   ، وفقا لذالك   

مسيريني مشاركين السادة   من قبل  

محمد  ا بدلس وإياد ترجمان

وتبعا لذلك تم تعديل مقأضيات 

النظام ابسا�شي الأالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تعديل الفصو  - 13 و 16 من النظام 

االءسل�شي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكأو1ر   28 بأاريخ  الأجارية بطنجة  

2222 تحت رقم 9 5 23.

1162I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

كاما ستون

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -

  EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،

 2222، MARRAKECH MAROC

كاما سأون شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي دوار 

ايت واعزو حر1يل البور - 2152  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

127269

 15 عقد حر مؤرخ في  بمقأ�شى  

القانون  إعداد  تم   2222 شتنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

كاما   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

سأون.

غرض الشركة بإيجاز : -مقاو  في 

االشغا  البناء .

- مقاو  في اعما  الرخام.

.-

: دوار ايت  عنوان املقر االجأماعي 

واعزو حر1يل البور - 2152  مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 92.222 الشركة:   رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالأالي:

 152   : الشناني  الجياللي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 152   : الفورصو  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 152   : العاتقي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 152   : الشاني  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 152   : الحبابي  السيد جاد هللا 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

  : الفورصو  الرحيم  عبد  السيد 

152 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الجياللي الشناني عنوانه)ا)  

زنقة الحسن االو  تعاونية الوفاء   1

حي الرياض 26122 برشيد املغرب.

السيد رشيد الفورصو عنوانه)ا) 

شارع بئر انزران الطابق الثاني   12 

اقامة الريم  26122 برشيد املغرب.

عنوانه)ا)  العاتقي  محمد  السيد 

الشرقيين  شنان  سيدي  والد  دوار 

الفقيه بن صالح  الكريفات  23223 

املغرب.

عنوانه)ا)  الشاني  محمد  السيد 

موريطانيا  زنقة  االداري  الحي 

الفالحي  للقرض  الجهوي  الصندوق 

23223 الفقيه بن صالح املغرب.

السيد جاد هللا الحبابي عنوانه)ا) 

بونأو   773 2 زنقة اريك ساتي    2 

كومبو فرنسا .

الفورصو  الرحيم  عبد  السيد 

 26122 الفأح   حي   49 عنوانه)ا) 

برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جاد هللا الحبابي عنوانه)ا) 

بونأو   773 2 ساتي  اريك  زنقة   2 

كومبو فرنسا 

عنوانه)ا)  الشاني  محمد  السيد 

موريطانيا  زنقة  االداري  الحي 

الفالحي  للقرض  الجهوي  الصندوق 

23223 الفقيه بن صالح املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأاريخ 28 أكأو1ر  الأجارية بمراكش  

2222 تحت رقم 116148.

1161I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE EL ANGOUDI IMPORT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35122، جرسيف 

املغرب

 STE EL ANGOUDI IMPORT

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي رقم 335 

الطابق االو  تجزئة الشويبر 1 

جرسيف 35122 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

1893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 أكأو1ر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

 STE EL : اإلقأضاء بمخأصر تسميتها

.ANGOUDI IMPORT SARL

وسيط   :  : غرض الشركة بإيجاز 

الدولي-الوسيط  البضائ   نقل 

الأجارى-االسأيراد والأصدير.
رقم   : االجأماعي  املقر  عنوان 

 1 الطابق االو  تجزئة الشويبر   335

جرسيف 35122 جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

الشركة:   رأسما   مبلغ 

12.222.222 درهم، مقسم كالأالي:

 522   : السيد العنكودي محمد  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد . العنكودي يوسف :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

محمد   العنكودي  السيد 

 35122  2 تجزئة الشويبر  عنوانه)ا) 

جرسيف املغرب.

يوسف  العنكودي   . السيد 

جرسيف   35122 اسبانيا  عنوانه)ا) 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

محمد   العنكودي  السيد 

 35122  2 تجزئة الشويبر  عنوانه)ا) 

جرسيف املغرب

يوسف  العنكودي   . السيد 

جرسيف   35122 اسبانيا  عنوانه)ا) 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بأاريخ  بجرسيف   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 2222/ 88.

1162I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

STE PAM CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 21

 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62222، NADOR MAROC

STE PAM CAR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 

الحسن الثاني  الرقم 273  6225 

الدريوش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم الأقييد في السجل الأجاري 

.8671

الوحيد  الشريك  قرار  بمقأ�شى 

املؤرخ في 29 شتنبر 2222 تم تعيين 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

الزهري  نادية كمسير وحيد

تبعا لقبو  اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بأاريخ  بالناضور   االبأدائية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 3278.

1163I

FAD CONSULTING

ديار تافياللت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FAD CONSULTING

  rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,

  Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d›El  Jadida, Hay Hassani ،

22222، Casablanca MAROC

ديار تافياللت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجأماعي 12 زنقة 

صبري بوجمعة الطابق ابو  الرقم 

6 الدار البيضاء - 22112 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم الأقييد في السجل الأجاري : 

475153

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   12

املسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 

املحدودة باملميزات الأالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 

ديار   : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 

تافياللت.

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
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زنقة   12  : عنوان املقر االجأماعي 
صبري بوجمعة الطابق ابو  الرقم 6 
الدار البيضاء - 22112 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة:  122.222 

درهم، مقسم كالأالي:
 825  : السيد عبد العالي الزعيم 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيدة وئام شكور :  125 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  ابسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الزعيم  العالي  عبد  السيد 
تجزئة بوتاملين الرقم 222  عنوانه)ا) 
الرشيدية 23222 الرشيدية املغرب.

عنوانه)ا)  شكور  وئام  السيدة 
الرشيدية  تجزئة بوتاملين الرقم 222 

23222 الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  ابسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الزعيم  العالي  عبد  السيد 
تجزئة بوتاملين الرقم 222  عنوانه)ا) 

الرشيدية 23222 الرشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بأاريخ  بالدار البيضاء   الأجارية 

أكأو1ر 2222 تحت رقم 748938.
1164I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE ETABLISSEMENT PRIVE
BOUKMAKH SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35122، جرسيف 
املغرب

 STE ETABLISSEMENT PRIVE
BOUKMAKH SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجأماعي شارع 
محمد السادس زنقة املوحدين - 

35122 جرسيف املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم الأقييد في السجل الأجاري 
.561

بمقأ�شى الجم  العام اإلسأثنائي 
املؤرخ في 21 شتنبر 2222 تم تعيين 
مسير جديد للشركة السيد)ة) الناجي 

عمر كمسير وحيد
تبعا لقبو  اسأقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بأاريخ  بجرسيف   االبأدائية 
أكأو1ر 2222 تحت رقم 882/2222.
1165I

السالوي  حسن

  SOCIÉTÉ TRIOMPHE D›OR
SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

السالوي حسن
115شارع 2 مارس الدار البيضاء، 

2222، الدار البيضاء املغرب
 SOCIÉTÉ TRIOMPHE D›OR
SARL A.U شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجأماعي  الطريق 

الوطنية رقم 1 عين تيكي بني يخلف 
املحمدية، العمارة رقم 5 الشطر 

2 ج ش 3، املحل الأجاري عدد 6، 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم الأقييد في السجل الأجاري : 
26291

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى 
القانون  إعداد  تم   2222 ماي   26
مسؤولية  ذات  لشركة  ابسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  مأبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمخأصر  اإلقأضاء 
 SOCIÉTÉ TRIOMPHE D’OR

. SARL A.U
بأحدد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
غرض الشركة داخل املغرب و خارجه 

في:
القيام بعمليات االنعاش العقاري 
العقارية  االنظمة  و  للقوانين  طبقا 

الجاري بها العمل
مشاري   النجاز  االرا�شي  تهيئة 
عقارية سكنية و اقأصادية و سياحية 

و فالحية
العقارات  و  االرا�شي  اقأناء   -
املبنية و هدمها من أجل انجاز مشاري  

سكنية
و  اسأغاللها  و  العقارات  تفويت 
كرائها و تدبير كل العقارات املخصصة 
لالسأعما  السكني و املنهي و االداري

شركات  في  كشريك  املشاركة 
مؤسسة او في طور الأأسيس.

الطريق  االجأماعي  املقر  عنوان 
1 عين تيكي بني يخلف  الوطنية رقم 

املحمدية، العمارة رقم 5 الشطر 2 ج 

ش 3، املحل الأجاري عدد 6، املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسما   مبلغ 

622.222,22 درهم، مقسم كالأالي:

السيد عمر عالمي غالمي: 6.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  ابسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عمر عالمي غالمي عنوانه: 

 23 و   21 رقم   5 تجزئة تدارت زنقة 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  ابسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عمر عالمي غالمي عنوانه: 

 23 و   21 رقم   5 تجزئة تدارت زنقة 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بأاريخ  باملحمدية  االبأدائية 

شتنبر 2222 تحت رقم  129.

1166I
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املحكمة التجارية بمراكش
مكأب صعو1ات املقاولة

فأح مسطرة التسوية القضائية

 LA في مواجهة شركة دار سينما

MAISON DU CINEMAفي شخص 

م.ق

ملف  رقم : 2222/8322/51

إشعار
 2222/58 رقم  الحكم  بمقأ�شى 

 2222 سبأمبر   29 بأاريخ  الصادر 

رقم   املقاولة  صعو1ات  ملف  في 

املحكمة  قضت   2222/8322/51

الأجارية بمراكش :

بفأح مسطرة التسوية القضائية 

 LA سينما  دار  شركة  مواجهة  في 

MAISON DU CINEMA في شخص 

م.ق املسجلة بالسجل الأجاري لدى 

تحت  بالصويرة  االبأدائية  املحكمة 
الأوقف  تاريخ  وتحديد   3449 رقم 

18 شهرا السابقة لهذا  عن الدف  في 

الحكم.

وعين السيد عبد الرحيم اسميح 
قاضيا منأدبا والسيد محمد بنجلون 

نائبا عنه.

سنديكا  امزيل  محمد  والسيد 

الكائن شارع محمد الخامس ص ب 

12 تصومعت ورزازات.

الدائنين  من  فاملطلوب  عليه 

املعين  للسنديك  بديونهم  الأصريح 

املبالغ  ضمن قائمة موقعة تأضمن 

وذلك  بالوثائق  مرفقة  املطلو1ة 

نشر  تاريخ  من  شهرين  أجل  داخل 

هذا اإلشعار بالجريدة الرسمية طبقا 

و722  و719   584 املواد  ملقأضيات 

من مدونة الأجارة.

يمدد هذا ابجل بشهرين بالنسبة 

اململكة  خارج  القاطنين  للدائنين 

املغر1ية.

حرر بأاريخ 29 سبأمبر 2222.
رئيس مصلحة كأابة الضبط

35

اسأدراك خطأ وق  بالجريدة الرسمية 

عدد 5623 بأاريخ 5 أغسطس 2222 

إعالن رقم 152 مكرر

املحكمة الأجارية بمراكش

بي  أصل تجاري
ملف رقم : 2222/83

حساب رقم 2263

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقأ�شى 

12 يونيو 2222، باعت :

ذات  شركة   BEARIC شركة 

رأسمالها  املحدودة،  املسؤولية 

مقرها  الكائن  درهم   12.222

الطابق  مراكش،   : ب  االجأماعي 

السفلي إقامة مها، زاوية زنقة البنين 

السيد  لفائدة   55 رقم  حنبل  وابن 

بالصويرة  الساكن  بنغدة،  خالد 

الحامل  املسأقبل،  تجزئة   ،122

رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.N15889

الكائن  الأجاري  ابصل  جمي  

بمراكش، الطابق السفلي إقامة مها، 

زاوية زنقة البنين وابن حنبل رقم 55، 

واملناسبات  الحفالت  لأموين  املعد 

 LA SALLE A اسم  تحت  ومطعم، 

MANGER واملقيد بالسجل الأجاري 

عناصره  بجمي    93217 رقم  تحت 

املادية واملعنوية.

 1.522.222 قدره  إجمالي  بثمن 

DHS تم اإلبراء منه في العقد.

أعاله  املذكور  البائ   دائني  فعلى 

قسم  إلى  بأعرضاتهم  يأقدموا  أن 

الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 

بمراكش داخل أجل يبأدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينأهي  ابو   اإلعالن  نشر 

الخامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.

النشرة ابولى

عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

املحكمة الأجارية بمراكش
بي  أصل تجاري

ملف رقم : 2222/112

حساب رقم 2235

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 

ومسجل بمراكش   2222 يونيو   29  

السيد  باع   2222 يوليو   13 بأاريخ 

لبطاقة  الحامل  فاسكة  احمد 

 E6122  رقم الوطنية  الأعريف 

رقم  س  حرف   1 باملسيرة  الساكن 

عبد  السيد  لفائدة  مراكش   122

لبطاقة  الحامل  امغار  اللطيف 

 E763515 رقم  الوطنية  الأعريف 

تسلطانت  كوكو  بدوار  الساكن 

مراكش، جمي  ابصل الأجاري الذي 

بالقصبة بوطويل   الكائن  في ملكيأه 

ملمارسة  واملعد  مراكش   367 رقم 

النشاط : رصاص واملسجل بالسجل 

بجمي    126962 الأجاري تحت رقم 

بأعويض  واملعنوية  املادية  عناصره 

قدره 122.222 درهم.

أعاله  املذكور  البائ   دائني  فعلى 

قسم  إلى  بأعرضاتهم  يأقدموا  أن 

الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 

بمراكش داخل أجل يبأدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينأهي  ابو   اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس كأابة الضبط

169 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
مصلحة السجل الأجاري

ملف : بي  رقم :  2222/2

حساب خاص : 2299
إشهار عقد بي  أصل تجاري

أمل  ذة.  توثيقي  عقد  بمقأ�شى 

مشواط املوثقة بفاس مؤرخ بفاس 

 2222 سبأمبر  أغسطس و4  في   2 

مسجل بفاس في 7 سبأمبر 2222.

رقم  الشحيمة  سمير  السيد  باع 
بطاقأه الوطنية CC11 62 الساكن 
جعوان  الدين  عز  للسيد  بإيطاليا 
 C784914 الوطنية  بطاقأه  رقم 
السانية  عين  دوار  بفاس  والساكن 
ابصل  يعقوب  موالي  بوعلي  عين 
مقهى  املسماة  للمقهى  الأجاري 
انطالق سمير املسأغل بفاس رقم 22 
زواغة مشروع االنطالق تجزئة كريو 
بلوك ج واملسجل بالسجل الأجاري 
بثمن قدره   79734 بفاس تحت رقم 
الشروط  حسب  درهم   222.222

املنصوص عليها بعقد البي .
وتقبل الأعرضات بكأابة الضبط 
باملحكمة الأجارية بفاس داخل أجل 
ابأداء  ال يأعدى خمسة عشر يوما  

من النشرة الثانية.
النشرة ابولى

5 مكرر

املحكمة الأجارية بفاس
عقد بي  أصل تجاري

ملف بي  عدد 126/2222
حساب خاص : 1865

)بن سودة  بمقأ�شى عقد توثيقي 
بفاس  مؤرخ  بفاس)  موثق  فؤاد 
بأاريخ  2 يناير 2222 ومسجل بفاس 

بأاريخ 27 يناير 2222.
أصالة  برادة  الغالي  السيد  باع 
برادة  مريم  عن  ونيابة  نفسه  عن 
برادة  احمد  السيد  ورثة  و1صفتهما 
 21 في  املؤرخة  اإلراثة  بمقأ�شى 
ديسمبر 2218، رقم بطاقأه الوطنية 

.C9  297
للسيدة هند الأواتي، رقم بطاقتها 
والساكنة بفاس   C437369 الوطنية 
الرقم 15 زنقة العربي الدغمي حي بدر.
بفاس  املسأغل  الأجاري  ابصل 
زنقة سيدي بوناف  حي املرينيين   92
واملسجل في اسم الهالك احمد برادة.
الأجاري  بالسجل  واملسجل 
بثمن قدره  بفاس تحت رقم 16362 

2.222.222 درهم.

 II.  -  إعالنات قضائية
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حسب الشروط املنصوص عليها 
بعقد البي .

وتقبل الأعرضات بكأابة الضبط 
باملحكمة الأجارية بفاس داخل أجل 
ال يأعدى خمسة عشر يوما ابأداء من 

النشرة الثانية.
النشرة ابولى

عن رئيس كأابة الضبط
اإلمضاء : لطيفة الأازي

121 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق البي 
ملف  رقم : 2222/381

يعلن رئيس مصلحة كأابة الضبط 
بطنجة،أنه  الأجارية  باملحكمة 
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقأ�شى 
باع ورثة املرحوم   2219 يوليو   22  
السيدة  وهم  الحوزي  امعاذ  محمد 
لبطاقة  الحاملة  الرقيواق  فاطمة 
 K25223  رقم الوطنية  الأعريف 
أصالة عن نفسها ونيابة عن أوالدها 
سعيد وعبد العالي وعز الدين وزكرياء 
وفاطمة الزهراء ومريم ونادية ونعيمة 
امعاذ الحوزي والسيدة غيثة امعاذ 
الأعريف  لبطاقة  الحاملة  الحوزي 
والسيد   K145451 رقم  الوطنية 
الحامل  الحوزي  امعاذ  يوسف 
رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 
أصالة عن نفسه ونيابة   K5162 7
وفردوس  عن إخوته سكينة ونجالء 
بالسجل  واملسجلين  الحوزي  امعاذ 
الأجاري بطنجة تحت رقم 7262 1، 
ابصل الأجاري الكائن بطنجة شارع 
عبد  السادة  لفائدة   33 رقم  أنفا 
لبطاقة  الحامل  السفياني  العزيز 
 K92221 رقم  الوطنية  الأعريف 
نيابة عن ابنه القاصر محمد املخأار 
الأعريف  لبطاقة  الحامل  السفياني 
والسيد   K572 98 رقم  الوطنية  
لبطاقة  الحامل  السفياني  نعمان 
 K572621 رقم  الوطنية  الأعريف 
الحاملة  القريش  سمية  والسيدة 
رقم  الوطنية  الأعريف  لبطاقة 
ابصل  قيمة  وحددت   K378361

الأجاري موضوع البي  في مبلغ إجمالي 

522.222 خمسمائة وعشرون  قدره 

ألف درهم.

الأعرضات  جمي   فإن  وعليه 

تقدم بكأابة الضبط بهذه املحكمة 

15 يوما ابأداء من تاريخ  داخل أجل 

وما   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة الأجارة.

النشرة ابولى
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

36 مكرر

املحكمة الأجارية بطنجة

ملف تقديم أصل تجاري كحصة

في شركة طور الأأسيس

ملف رقم : 2222/382

كأابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط باملحكمة الأجارية بطنجة، 

في مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى   أنه 

بدر  السيد  قدم   ،2222 سبأمبر   9

لبطاقة  الحامل  بومهرو  الدين 

 K332795 رقم  الوطنية  الأعريف 

طهران  زنقة   14 بطنجة  والساكن 

بالسجل  واملسجل   7 شقة   3 طابق 

 ،99222 الأجاري بطنجة تحت رقم 

حي  بطنجة  الكائن  الأجاري  أصله 

 5573 4 تجزئة  املرس اشناد الشطر 

الأأسيس  طور  شركة  في  كحصة 

SORES PHARMA SARL- مسماة 

AU

و1ناء على تقرير مراقب الحصص 

تم تقييم   2222 يناير   32 املؤرخ في 

ابصل الأجاري املذكور أعاله بقيمة 

1.722.222 درهم.

وعليه فإن جمي  الأعرضات تقدم 

بكأابة الضبط بهذه املحكمة داخل 

يوما ابأداء   (15( أجل خمسة عشر 

من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

84 وما يليه من مدونة الأجارة.

النشرة ابولى
عن رئيس كأابة الضبط

خديجة أقشور

37 مكرر

املحكمة الأجارية بطنجة

ملف تقديم أصل تجاري كحصة

في شركة طور الأأسيس

ملف رقم : 2222/383

كأابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط باملحكمة الأجارية بطنجة، 

في مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى   أنه 

السيد  قدم   ،2222 سبأمبر   22

لبطاقة  الحامل  محمد  الوريا�شي 

 K 2 829 رقم  الوطنية  الأعريف 

املكسيك  شارع  بطنجة  والساكن 
رقم 44 الطابق 1 الشقة 3 واملسجل 

بالسجل الأجاري بطنجة تحت رقم 

الذي هو  الأجاري  أصله   ،138594

بطنجة  والكائن  عبارة عن صيدلية 
 26 رقم  ورغة  واد  زنقة   2 الجراري 

الأأسيس  طور  شركة  في  كحصة 

 PHARMACIE ASSALAM مسماة 

.DE TANGER SARL-AU

و1ناء على تقرير مراقب الحصص 

فقد تم   ،2222 يوليو   22 املؤرخ في 

تقييم ابصل الأجاري املذكور أعاله 

بقيمة 1.952.222 درهم.

وعليه فإن جمي  الأعرضات تقدم 

بكأابة الضبط بهذه املحكمة داخل 

يوما ابأداء   (15( أجل خمسة عشر 

من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

84 وما يليه من مدونة الأجارة.

النشرة ابولى
عن رئيس كأابة الضبط

خديجة أقشور

38 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
شعبة معالجة صعو1ة املقاولة

ملف التسوية القضائية لشركة أكوا 

املغرب

ملف رقم 2222/6

إشعار

عن  الصادر  الحكم  بمقأ�شى 

املحكمة الأجارية بالر1اط بأاريخ فاتح 

في امللف الأجاري رقم  أكأو1ر 2222 

5/ 2219/831 حكم رقم 25 قضت 

بأمديد  بالر1اط  الأجارية  املحكمة 

أكوا  لشركة  املفأوحة  املسطرة 
لشركة أكوا املغرب  ماروك شيبينغ، 
املسجلة بالسجل الأجاري للمحكمة 
االبأدائية بالناضور تحت رقم 37 2 
لها  سأخض   التي  املسطرة  و1جعل 

هذه ابخيرة حاليا تسوية قضائية.
باعأبار تاريخ الأوقف عن الدف  
هو الأاريخ املحدد في القرار االسأئنافي 
االسأئناف  محكمة  عن  الصادر 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  الأجارية 
772 بأاريخ 11 فبراير 2215 في امللف 

رقم 2212/8321/735.
سيميل  صباح  السيدة  و1أعيين 
عبو   ليلى  والسيدة  منأدبة  قاضية 

للنيابة عنها.
والخبير عبد الحق سحنون مكلفا 
بمراقبة تسيير عمليات هذه املقاولة. 
املحمدية  بزنقة  عنوانه  والكائن 

عمارة 3 مكرر شقة 7 الر1اط.
الحكم  هذا  بكون  والأصريح 
بقوة  املعجل  بالنفاذ  مشمو  

القانون.
الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه، 
املعين  للسنديك  بديونهم  الأصريح 
املبالغ  ضمن قائمة موقعة تأضمن 
املطلو1ة مرفقة بالوثائق وذلك داخل 
نشر  تاريخ  من  ابأداء  شهرين  أجل 
م   الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 
بالنسبة  بشهرين  ابجل  هذا  تمديد 
إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة 
املغر1ية طبقا للمواد 584 و 722 من 

مدونة الأجارة.
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

120

املحكمة الأجارية بالر1اط
ملف رقم 36/2222
حساب رقم 2715

خليل،  حمين   : ابو   الطرف 
الوطنية  الأعريف  البطاقة  رقم 

A721 28، مغربي الجنسية.
 PHARMACIE الثاني  الطرف 
شركة مسيرها   KHALIL ADDOHA
القانوني حمين خليل، املقر االجأماعي 

رقم 879 حي الجديد، عين عودة.
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صيدلية خليل   : ابصل الأجاري 
الضحة.

حي الجديد،   879 رقم   : العنوان 
عين عودة.

رقم السجل الأجاري : 63576.
بمصلحة  الأعرضات  وسأقبل 
الأجارية  باملحكمة  الأجاري  السجل 
 (15( بالر1اط إلى غاية خمسة عشر 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة ابولى

رئيس مصلحة السجل الأجاري

134 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
بي  أصل تجاري

ملف رقم 2222/14
حساب رقم 15211

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقأ�شى 
ومسجل بأاريخ   2222 أغسطس   25
السيد  باع   2222 أغسطس   31
لبطاقة  الحامل  عسيلة  بن  عالء 
 BK2262 5 رقم  الوطنية  الأعريف 
شفيق،  الفياللي  فهد  السيد  إلى 
الحامل لبطاقة الأعريف الوطنية رقم 
مجموع ابصل الأجاري   BE766531
 N°6 RUE 28 BAB EL  : الكائن ب  
 AGUIBA AZEMMOUR CERCLE
نشاط  فيه  املزاو    ،D’EL JADIDA
حسب  وذلك   «PHARMACIE«  :
الشروط والكيفية املذكورة في العقد.
وعليه فإن الأعرضات تقبل بكأابة 
الضبط باملحكمة االبأدائية بالجديدة 
داخل أجل 15 يوما من تاريخ النشرة 

الأالية.
النشرة الثانية

املشرف على مصلحة السجل الأجاري

170 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان
تفويت أصل تجاري

ملف رقم 2222/173
حساب رقم 5151

منجز من  توثيقي  بمقأ�شى عقد 
طرف املوثق ذ/ فيصل السالمي مؤرخ 
في 25 أغسطس 2222 واملودع بكأابة

فاتح  بأاريخ  املحكمة  هذه  ضبط   

سبأمبر 2222 باع السيد سعيد ابوزلو 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

عبد  السيد  لفائدة   JB193562 رقم 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  غازي  هللا 

الوطنية رقم BE59 237 كافة ابصل 

الأجاري الكائن بشارع بئر انزران اكي 

واكي رقم 571 مكرر الدشيرة الجهادية 

الأجاري  بالسجل  واملسجل  انزكان، 

تحت رقم 35822 في السجل الأحليلي 

واملعنوية  املادية  عناصره  بجمي  

درهم.  222.222 قدره  إجمالي  بثمن 

رئيس  السيد  يعلن  عليه  و1ناء 

ذي  لكل  الضبط  كأابة  مصلحة 

البي   على  الأعرضات  أن  مصلحة 

هذه  ضبط  بكأابة  تودع  املذكور 

يوما   15 املحكمة داخل أجل أقصاه 

املوالية للنشرة الثانية طبقا للمادة 84 

من مدونة الأجارة..

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

171 مكرر 

املحكمة االبتدائية بالعرائش
بي  أصل تجاري

ملف رقم 2219/26

حساب رقم 1457

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقأ�شى 

بأاريخ  واملسجل   2219 أكأو1ر   8 في 

باع السيد محمد  أكأو1ر 2219،   12

رقم الوطنية  بطاقأه   الخالدي 

موالي  بزنقة  الساكن   L 53232  

يوسف رقم 18 العرائش، للسيد عبد 

الوطنية  بطاقأه  الخالدي  الرحمان 

بنفس  الساكن   LA 111215 رقم  

العنوان أعاله، جمي  ابصل الأجاري 

بن  بدرب  الواق   الأجاري  للمحل 

املسجل  العرائش،   18 رقم  التهامي 

تحت رقم 9946 من السجل الأحليلي 

باملحكمة  الأجاري  السجل  بمكأب 

االبأدائية بالعرائش، بجمي  عناصره 

املادية واملعنوية.

تسجل  الأعرضات  فإن  و1ذلك 

االبأدائية  باملحكمة  الضبط  بكأابة 
الأجاري  السجل  مكأب   - بالعرائش 

- داخل أجل 15 يوما املوالية للنشرة 

الثانية.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كأابة الضبط

230 مكرر

املحكمة االبتدائية بسطات
قسم السجل الأجاري

بي  أصل تجاري
يعلن رئيس مصلحة كأابة الضبط 

باملحكمة االبأدائية بسطات.

رقم  تجاري  أصل  بي   وق   أنه 

هو عبارة عن مقهى املسماة   14654

فضاء أمين فود الكائنة بشارع ابميرة 

زنقة القرويين بسطات   1 لال عائشة 

حسن  السيد  البائ   بين  بالترا�شي 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  صواري، 

الوطنية W262322 والساكن بشارع 

الحسن الثاني رقم 48 الطابق الثالث 

سطات واملشتريات :

لبطاقة  الحامل  وكيلي،  رضوان   

 W2 7228 الوطنية  الأعريف 

والساكن بدوار اوالد انهار الثوالث.

الحامل  مالح،  السالم  عبد   -  2

الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

W172 82 والساكن بدوار اوالد انهار 

الثوالث والذي انأقل بموجب عقد 

 2222 سبأمبر   17 في  املؤرخ  رسمي 

هشام  ابسأاذ  طرف  من  واملحرر 

وذلك  سطات  بمدينة  موثق  النبار 

طبقا ملقأضيات القانون املنظم لبي  

ابصل الأجاري.

تقبل  الأعرضات  فإن  وعليه 

االبأدائية  باملحكمة  الضبط  بكأابة 

الأجاي)  السجل  )قسم  بسطات 

وذلك داخل أجل 15 يوما ابأداء من 

تاريخ النشرة الثانية.

النشرة ابولى
رئيس مصلحة كأابة الضبط

39 مكرر

 املحكمة االبتدائية بالفقيه 
بن صالح

ملف بي  رقم 45/2222
بي  أصل تجاري

مصصح  عرفي  عقد  بمقأ�شى 
 2222 أغسطس   26 بأاريخ  اإلمضاء 
 2222 أغسطس   29 ومسجل بأاريخ 
سمير  السيد  باع  التسجيل،  بإدارة 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  راديوس، 
تجزئة  الساكن   IB47676 رقم 
للسيد  صالح  بن  الفقيه  جوهرة 
للبطاقة  الحامل  راديوس،  هشام 
والساكن   IB72128 رقم  الوطنية 
الفقيه بن   47 الرقم  تجزئة جوهرة، 
صالح، نصف ابصل الأجاري الكائن 
 1 رقم  عمارة  الثاني  الحسن  بشارع 
املعروف   4 إقامة راديوس محل رقم 
باريس  وحلويات  مخبزة  اسم  تحت 
باملحكمة  الأجاري  بالسجل  واملقيد 
تحت  صالح  بن  بالفقيه  االبأدائية 
رقم 6762 بعناصره املادية واملعنوية 

بثمن قدره 62.222 درهم.
فعلى دائني البائ  املذكور أعاله أن 
يأقدموا بأعرضاتهم إلى قسم السجل 
الأجاري باملحكمة االبأدائية بالفقيه 
بن صالح داخل أجل يبأدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينأهي  ابو   اإلعالن  نشر 
الخامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.
النشرة ابولى

40 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
بي  أصل تجاري

ملف رقم 13/2222
حساب رقم : 61 22232

الطرف ابو  :
السيد عبد الرحيم بنحمادي بن 
الساكن  تاجر،  مهنأه  ورقية،  عمر 
بسال املحيط العيايدة، إقامة النجاح 
1، عمارة 32، شقة 7. الحامل لبطاقة 
 ،E321 22 رقم  الوطنية  الأعريف 
الصالحة إلى غاية 15 ديسمبر 2229. 
يوليو   11 مغربي الجنسية، مزداد في 

1964 بآسفي.
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بنت  بنحمادي  خديجة  السيدة 

عمر ورقية، ر1ة بيت، الساكنة بسال 

رقم  فيال   ،5 سكأور  السالم،  حي 

الأعريف  لبطاقة  الحاملة   .1282

الصالحة   ،E258676 رقم  الوطنية 

مغر1ية   .2222 يناير   16 غاية  إلى 

أغسطس   8 في  مزدادة  الجنسية، 

1966 بمراكش.

الطرف الثاني :

العربي  بن  لباق  رحا   السيد 

الساكن بسال  وفاطنة، مهنأه تاجر، 

طريق القنيطرة، تجزئة سعيد حجي، 

الأعريف  لبطاقة  الحامل   .65 رقم 

الصالحة   ،A591513 رقم  الوطنية 

مغربي   .2228 يوليو   16 غاية  إلى 

 1956 مارس   6 مزداد في  الجنسية، 

بخنيشات سيدي قاسم.

 MILK« مقهى   : الأجاري  ابصل 

BAR CAFE» واملسمى »مقهى آدم».

بسال،  الكائن  العقار   : العنوان 

عمارة  شارع السالم تجزئة مبروكة، 

12، مأجر 2.

رقم التسجيل : فيما يخص السيد 

رقم  تحت  بنحمادي  الرحيم  عبد 

بنحمادي  والسيدة خديجة    2526

تحت رقم 2528 .

بمصلحة  الأعرضات  وسأقبل 

السجل الأجاري باملحكمة االبأدائية 

بسال إلى غاية خمسة عشر )15) يوما 

من صدور اإلعالن ابو  والثاني.

النشرة ابولى

122 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 

السراغنة
تقديم أصل تجاري كحصة في شركة

2222/47

حساب رقم : 3822

يعلن رئيس مصلحة كأابة الضبط 

باملحكمة االبأدائية بقلعة السراغنة 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقأ�شى  أنه 

بأاريخ ومسجل   ،2222 سبأمبر   18

بقلعة السراغنة،  22 سبأمبر 2222 

الساكن  أزمي  حسن  السيد  فوت 

قلعة   672 رقم  بأجزئةابمل 

لبطاقة  الحامل  السراغنة 

إلى   Y54547 الأعريف الوطنية رقم 

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

 GROUPE املسماة  وحيد  بشريك 

 SCOLAIRES OTHMANE BNOU

ابصل   AFFANE PRIVE SARLAU

ابمل  بأجزئة  الكائن  الأجاري 

قلعة  و751   752 رقم  العطاوية 

»اسأغال   املخصص    السراغنة 

عناصره  بجمي   تعليمية»  مؤسسة 

هذه  في  كحصة  واملعنوية  املادية 
الأجاري  بالسجل  الشركة واملسجل 

 5322 رقم  تحت  املحكمة  بهذه 

درهم.  522.222 بثمن إجمالي قدره 

تسجل  الأعرضات  فإن  و1ذلك 

بمكأب الضبط باملحكمة االبأدائية 

بقلعة السراغنة داخل أجل خمسة 

عشر )15) يوما املوالية للنشرة ابولى 

والثانية.

النشرة ابولى
اإلمضاء : رئيس كأابة الضبط

ابراهيم  أقشوا

123 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات
إعالن عن بي  أصل تجاري

يعلن رئيس مصلحة كأابة الضبط 

بورزازات  االبأدائية  باملحكمة 

بأاريخ محرر  عقد  بمقأ�شى   أنه 

ومسجل   2222 أغسطس   31  

 2222 سبأمبر   18 بأاريخ  بورزازات 

وسعدن  اد  هللا  عبد  السيد  فوت 

جمي   وسعدن،  اد  رضوان  للسيد 

املواد  لبي   املعد  الأجاري  ابصل 

والكائن  بالأقسيط،  الغذائية 

محمد  شارع  الغفاري  بقسارية 

واملسجل  بورزازات،  الخامس 

بالسجل الأجاري بهذه املحكمة تحت 
عناصره  بجمي   وذلك   2266 رقم 

املادية واملعنوية.

و1ناء عليه فإن جمي  الأعرضات 
تقدم لكأابة الضبط بهذه املحكمة 
مكأب السجل الأجاري داخل أجل 

15 يوما املوالية للنشرة الثانية.
النشرة ابولى

132 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
ملف رقم 2222/33

حساب رقم 2222/13922

بي  ابصل الأجاري

طرف  من  موثق  عقد  بمقأ�شى 

في  مؤرخ  مدغري  وفاء   املوثقة 

بأاريخ  ومسجل   2222 سبأمبر   25

محمد  السيد  باع   2222 أكأو1ر   2

لفائدة السيدة سارة  اشرف صابر، 

امير.

املعد  الأجاري  ابصل  مجموع 

)صيدلية صابر)  املسماة  للصيدلية 

الكائنة بأمارة سكأور 1 رقم 362 مرس 

الخير واملقيدة بالسجل الأجاري تحت 

  2.222 قدره  بثمن   128922 رقم 

درهم و1ذلك فإن الأعرضات تسجل 

بمكأب الضبط باملحكمة االبأدائية 

بأمارة مكأب السجل الأجاري داخل 

ابولى  للنشرة  املوالي  يوما   15 أجل 

والثانية.

النشرة ابولى
عن رئيس مصلحة كأابة الضبط

135 مكرر

املحكمة االبتدائية بصفرو
قسم السجل الأجاري

ملف : بي  أصل تجاري

رقم : 2222/21

حساب رقم : 5471

إشهار بي  أصل تجاري
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقأ�شى 

بأاريخ  بفاس  املوثق  ذ.سعد سقاط 

11 مارس 2222 مسجل بفاس في 19 

مارس 2222.

الهادي  السيد  باع  بموجبه 

والحامل  الورثة  باقي  م   تشندشت 

 Z121282 لبطاقة الأعريف الوطنية

 16 غاية  إلى  صالحيتها  املمأدة 
أغسطس 2222 والساكن بحي هبري 

محمد  للسيد  كندر صفرو.  ايموزار 

صالحة   C2365 7 بطاقأه  قايدي 

إلى غاية 16 ديسمبر 2222 والساكن 

بشارع بومية عين السلطان ايموزار 

كندر صفرو.

هو  الذي  الأجاري  ابصل  كافة 

الحلويات  لصن   محل  عن  عبارة 

والبي  بالأقسيط الكائن بحي املصلى 

ايموزار كندر صفرو واملقيد بالسجل 

 12128 الأجاري بصفرو تحت رقم 

تحليلي بثمن إجمالي قدره 652.222 

درهم، سأمائة وخمسون ألف درهم، 

عليها  املنصوص  الشروط  حسب 

بعقد البي .

بكأابة  الأعرضات  تقبل  بحيث 

الضبط باملحكمة االبأدائية بصفرو 

15 يوما ابأداء  داخل أجل ال يأعدى 

من تاريخ النشرة الثانية طبقا للفصل 

84 من القانون الأجاري وما يليه.

النشرة ابولى

6 مكرر

املحكمة االبأدائية بصفرو
قسم السجل الأجاري
ملف : بي  أصل تجاري

رقم : 2222/22

حساب رقم : 5536
إشهار بي  أصل تجاري

تلقأه  توثيقي  عقد  بمقأ�شى 

بصفرو  املوثقة  فار�شي  ذة.نعيمة 

2222 مسجل بفاس  يونيو   2 بأاريخ 

في  2 يونيو 2222.

الرحيم  السيد عبد  باع  بموجبه 

لبطاقة  الحامل  السباعي االدري�شي  

املمأدة   B 2285 الوطنية  الأعريف 

 2228 يوليو   9 غاية  إلى  صالحيتها 

والساكن بحي مساي تجزئة ياسمينة 
رقم  29 صفرو.
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بطاقأه  شاكر  محمد  للسيد 

 28 غاية  إلى  صالحة   CB31126

آيت  بدوار  والساكن   2222 ديسمبر 

زعيكوم العنوصر صفرو. كافة ابصل 

محل  عن  عبارة  هو  الذي  الأجاري 

لبي  الحلويات الكائن بزنقة االدري�شي 

واملقيد  صفرو  حبونة   121 رقم 

بالسجل الأجاري بصفرو تحت رقم 

قدره  إجمالي  بثمن  تحليلي   3222

مائة وأربعون ألف  درهم،   1 2.222

املنصوص  الشروط  حسب  درهم، 

عليها بعقد البي .

بكأابة  الأعرضات  تقبل  بحيث 
الضبط باملحكمة االبأدائية بصفرو 

15 يوما ابأداء  داخل أجل ال يأعدى 

من تاريخ النشرة الثانية طبقا للفصل 

84 من القانون الأجاري وما يليه.
النشرة ابولى

7 مكرر

املحكمة االبأدائية بصفرو
قسم السجل الأجاري

ملف : بي  أصل تجاري
رقم : 2222/23

حساب رقم : 5938
إشهار بي  أصل تجاري

تلقأه  توثيقي  عقد  بمقأ�شى 

املوثقة  حسني  خوالني  ذة.مريم 

 2222 سبأمبر   2 بأاريخ  بصفرو 

 2222 سبأمبر   8 في  بفاس  مسجل 

أخرزوز   محمد  السيد  باع  بموجبه 

الوطنية   الأعريف  لبطاقة  الحامل 

إلى  صالحيتها  املمأدة   C2292 2

والساكن   2222 أكأو1ر   21 غاية 

بزنقة ايت مزيان إيموزار كندر صفرو 

بطاقتها  بنطيب  بوشرى  للسيدة 

غاية  إلى  صالحة    EE74443 رقم  

والساكن بمراكش   2226 فبراير   26

املسيرة 1 س، عمارة 532 شقة 11.

هو  الذي  الأجاري  ابصل  كافة 

عبارة عن محل لبي  ابدوات املنزلية 

5 طريق  املسأغل بإيموزار كندر رقم 

صفرو عمارة رشيد  واملقيد بالسجل

 7626 رقم  تحت  بصفرو  الأجاري   

تحليلي بثمن إجمالي قدره 2.222 1 

درهم،  ألف  وأربعون  مائة  درهم، 

عليها  املنصوص  الشروط  حسب 

بعقد البي .

بكأابة  الأعرضات  تقبل  بحيث 

الضبط باملحكمة االبأدائية بصفرو 

15 يوما ابأداء  داخل أجل ال يأعدى 

من تاريخ النشرة الثانية طبقا للفصل 

84 من القانون الأجاري وما يليه.

النشرة ابولى

8 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبأمبر    28 بأاريخ   2222/2699

العقار  على  سيجري  الذي   ،2222

امللكية  شهادة  ذي   1 نزهة  املسمى 

عدد 21999/67، املأواجد بالجماعة 

الترابية لقصير، دائرة عين تاوجدات، 

ابأداء من تاريخ 22  إقليم الحاجب، 

أكأو1ر   26 غاية  إلى   2222 أكأو1ر 

بحث علني في شأن مشروع   ،2222

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه، من أجل سقي مساحة 8 2.13 

هكأارات لفائدة السيد عبد القادر 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  السايس 

.C258237 الوطنية

9

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبأمبر    23 بأاريخ   2222/35 9

العقار  على  سيجري  الذي   ،2222

املسمى بلميمون ذي الرسم العقاري  

عدد 16/31315، املأواجد بالجماعة 

الترابية ايت بويحيى الحجامة، دائرة 

ابأداء  الخميسات،  إقليم  تيفلت، 

إلى غاية   2222 أكأو1ر   19 من تاريخ 

29 أكأو1ر 2222، بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

 1 من أجل سقي مساحة  منه،  املاء 

هكأار لفائدة السيدة نادية جبروني 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 

.GM17578

10

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

2222/3553 بأاريخ 23 سبأمبر  2222، 

الذي سيجري على العقار املسمى ايت 

احساين 155 - 52 ذي الرسم العقاري  

املأواجد بالجماعة   ،K/1 8   رقم

الترابية ايت وال ، دائرة عين عرمة، 

 19 من تاريخ  ابأداء  إقليم مكناس، 

أكأو1ر   29 غاية  إلى   2222 سبأمبر 

بحث علني في شأن مشروع   ،2222

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء منه، 

 1,9319 مساحة  سقي  أجل  من 

هكأار لفائدة السيد بولي عبد السالم 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.D286 8

11

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبأمبر    23 بأاريخ   2222/3555

العقار  على  سيجري  الذي   ،2222

العقاري   الرسم  ذي  مني  املسمى 

بالجماعة  املأواجد   ، 1/8215 رقم 

دائرة  اخيار،  سيدي  كندر  الترابية 

من  ابأداء  صفرو،  إقليم  صفرو، 

غاية إلى   2222 أكأو1ر   19  تاريخ 

 29 أكأو1ر 2222، بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

منه، من أجل أغراض صناعية  املاء 

لفائدة السيد  )غسل أليات فالحية) 

لبطاقة  الحامل  سفيان  الدري�شي 

.UC111239 الأعريف الوطنية

12

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبأمبر    23 بأاريخ   2222/3552

العقار  على  سيجري  الذي   ،2222
املسمى الفينزي ذي الرسم العقاري  

رقم  9 7 /16، املأواجد بالجماعة 

الترابية عين الجوهرة، دائرة تيفلت، 

تاريخ  من  ابأداء  الخميسات،  إقليم 

19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 29 أكأو1ر 

بحث علني في شأن مشروع   ،2222

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 2,28 مساحة  سقي  أجل  من  منه، 

املأقي  خالد  السيد  لفائدة  هكأارا 

لبطاقة  الحامل  الصالحي  والغلية 

و   A495768 الوطنية  الأعريف 

.A 75229

13

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 23 بأاريخ   2222/3552 ح.ج 
سيجري  الذي   ،2222 سبأمبر  

جنان  فدان  املسمى  العقار  على 

بعدد  ض  شراء  عقد  ذي  حميدي 

بالجماعة  املأواجد   ،329 ص   323

تيفلت،  دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي 

تاريخ من  ابأداء  الخميسات،   إقليم 

19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 29 أكأو1ر 

بحث علني في شأن مشروع   ،2222

املاء  وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص 

هكأارا   2,82 سقي  أجل  من  منه، 

لفائدة السيدة عمور عائشة الحاملة 

.T86457 لبطاقة الأعريف الوطنية

14

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
سبأمبر    23 بأاريخ   2222/35 8
العقار  على  سيجري  الذي   ،2222
عقد  ذي  تحمريت  فدان  املسمى 
وعقد   72 ص   383 ض بعدد  شراء 
 ،468 بعدد   383 بعدد  ض  ملكية 
خميس  الترابية  بالجماعة  املأواجد 
إقليم  تيفلت،  دائرة  يحيى،  سيدي 
تاريخ من  ابأداء   الخميسات، 
19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 29 أكأو1ر 
بحث علني في شأن مشروع   ،2222
املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 
 1,52 مساحة  سقي  أجل  من  منه، 
هال   اليتيني  السيد  لفائدة  هكأارا 
الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.XA79832
15

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افأأاح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 23 بأاريخ   2222/3558 ح.ج 
سيجري  الذي   ،2222 سبأمبر  
ذي  تسمنت  املسمى  العقار  على 
  1/53353 عدد  العقاري  الرسم 
ص  احمرين ذي عقد شراء  وفدان 
الترابية  بالجماعة  املأواجد   ،81
صفرو،  دائرة  لحسن،  سيدي  اهل 
تاريخ من  ابأداء  صفرو،   إقليم 
19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 29 أكأو1ر 
بحث علني في شأن مشروع   ،2222
املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 
منه، من أجل سقي مساحة 1,3722 
السيدة حليم كريمة   لفائدة  هكأارا 
الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 

.D129661
16
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بأاريخ  2222/3566 ح.ج   رقم 

الذي سيجري   ،2222 سبأمبر    2  

ذي  مبروكة  املسمى  العقار  على 

 ، 1/35286 عدد  العقاري  الرسم 

ايت  الترابية  بالجماعة  املأواجد 

السب  لجروف، دائرة ايموزار كندر، 

تاريخ من  ابأداء  صفرو،   إقليم 

19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 29 أكأو1ر 

بحث علني في شأن مشروع   ،2222

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه، من أجل سقي مساحة 2,2136 

هللا  خايف  السيد  لفائدة  هكأارا 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  ابراهيم 

.CB87458 الوطنية

17

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبأمبر  بأاريخ  2   2222/356 

العقار  على  سيجري  الذي   2222

املسمى تكوملامين ذي الرسم العقاري 

عدد 133 1/5  املأواجد بالجماعة 

صفرو،  دائرة  العنوصر،  الترابية 

تاريخ من  ابأداء  صفرو،   إقليم 

19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 29 أكأو1ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2222

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 3,81 مساحة  سقي  أجل  من  منه، 

محمد  حنيني  السيد  لفائدة  هكأارا 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB36485

18

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبأمبر  بأاريخ  2   2222/3561

العقار  على  سيجري  الذي   2222

ذي  لبوار  انأالت  امي  فدان  املسمى 

 268 ص   238 ض بعدد  عقد شراء 

املأواجد بالجماعة الترابية سرغينة، 

ابأداء  بوملان،  إقليم  بوملان،  دائرة 

إلى غاية   2222 أكأو1ر   19 من تاريخ 

29 أكأو1ر 2222 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

السيد  لفائدة  هكأارا   7,2757

لبطاقة  الحامل  محمد  اوالجاي 

.CB1832 الأعريف الوطنية

19

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبأمبر   25 بأاريخ   2222/3576

العقار  على  سيجري  الذي   2222

شهادة  ذي  بغوا   حفر  املسمى 

املأواجد   26/2222 االسأغال  عدد 

بالجماعة الترابية عامر، دائرة أحواز 

تاريخ من  ابأداء  سال،  إقليم   سال، 

نوفمبر   2 إلى غاية  أكأو1ر 2222   23

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2222

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه، من أجل أغراض منزلية وارواء 

 2,3577 مساحة  وسقي  املاشية 

حميد  الجيد  السيد  لفائدة  هكأارا 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB822222

20

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبأمبر   25 بأاريخ   2222/3577

العقار  على  سيجري  الذي   2222

شهادة  ذي  لغوا   حفر  املسمى 

املأواجد   27/2222 رقم  االسأغال  

بالجماعة الترابية عامر، دائرة أحواز 

تاريخ من  ابأداء  سال،  إقليم   سال، 

نوفمبر   2 إلى غاية  أكأو1ر 2222   23

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2222

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه، من أجل سقي مساحة  1,226 

عال   لحبيب  السيد  لفائدة  هكأارا 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.A522923

21

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبأمبر   23 بأاريخ   2222/3556

العقار  على  سيجري  الذي   2222

الدولة موضوع الرسم  املسمى ملك 

اتفاقية  ذي   K/972 رقم  العقاري 

شراكة مشروع رقم 13132 املأواجد 

دائرة  مجاط،  الترابية  بالجماعة 

أحواز مكناس، إقليم مكناس، ابأداء 

إلى غاية   2222 أكأو1ر   19 من تاريخ 

في  علني  بحث   2222 أكأو1ر   29

شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثقب 

سقي  أجل  من  منه،  املاء  وجلب 

شركة  لفائدة  هكأارات   5 مساحة 

 STE AGRICULTURE TRADE

.MOROCCO SARL

22

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبأمبر   23 بأاريخ   2222/35 6

العقار  على  سيجري  الذي   2222

امللكية  شهادة  ذي   1 لحمر  املسمى 

املأواجد بالجماعة   25/ 9377 رقم 

الترابية ايت وال ، دائرة عين عرمة، 

تاريخ من  ابأداء  مكناس،   إقليم 

19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 29 أكأو1ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2222

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 4 مساحة  سقي  أجل  من  منه، 

علي  لحمر  السيد  لفائدة  هكأارات 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.D1222  

23

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبأمبر   23 بأاريخ   2222/35 5

العقار  على  سيجري  الذي   2222

نظير  ذي  الروض  تسامرت  املسمى 

واشهاد   77 ص   92 عدد  اشهاد 

املأواجد بالجماعة   14 16 ص  عدد 

الترابية سرغينة، دائرة بوملان، إقليم 

أكأو1ر   19 تاريخ  من  ابأداء  بوملان، 

 2222 أكأو1ر   29 غاية  إلى   2222

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من أجل 

سقي مساحة 6,82 هكأارات لفائدة 

السيد برجالي محسن الحامل لبطاقة 

.AB118596 الأعريف الوطنية

24
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم   2222/35 

 2222 سبأمبر   23 بأاريخ  ح.ج 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

»قطعة أرضية بايت عبد الواحد عال 

بعدد  ضمن  ذي عقد شراء  ويشو» 

الترابية  بالجماعة  املأواجد   362

ايموزار  دائرة  لجروف،  السب   ايت 

إقليم صفرو ابأداء من تاريخ   كندر، 

19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 29 أكأو1ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2222

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه من أجل سقي مساحة 2 2,87 

لحسن  هبري  السيد  لفائدة  هكأارا 

الأعريف  لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.CB91411 الوطنية

25

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم 2222/3571 

 2222 سبأمبر   25 بأاريخ  ح.ج 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

عدد  امللكية  شهادة  ذي   5-2 كنزة 

بالجماعة  املأواجد   59/93362

عين  دائرة  كرمة،  عين  الترابية 

من  ابأداء  مكناس  إقليم  عرمة 

غاية  إلى   2222 أكأو1ر   23  تاريخ 

بحث علني في شأن   2222 نوفمبر   2

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

السيد  لفائدة  هكأارا   2,  18

لبطاقة  الحامل  رشيد  االسماعيلي 

.D 21351 الأعريف الوطنية

26

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم  2222/357 

الذي   2222 سبأمبر  ح.ج بأاريخ  2 

السانية  املسمى  بالعقار  سيجري 

 121 ذي عقد مخارجة ضمن بعدد 

ارغيوة،  الترابية  بالجماعة  املأواجد 

ابأداء  تاونات  إقليم  تاونات،  دائرة 

إلى غاية   2222 أكأو1ر   23  من تاريخ 

بحث علني في شأن   2222 نوفمبر   2

من  املاء  بجلب  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  اسرى  واد 

الطويل  السيد  لفائدة  هكأارات   4

الأعريف  لبطاقة  الحامل  سعيد 

.C992872 الوطنية

27

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم 2222/3573 

 2222 سبأمبر   25 بأاريخ  ح.ج 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

عدد  امللكية  شهادة  ذي  بوملعدن 

بالجماعة  املأواجد   67/22861

دائرة  اوخلفن،  ايت  الترابية 

من  ابأداء  الحاجب  إقليم  أكوراي، 

غاية  إلى   2222 أكأو1ر   23  تاريخ 

بحث علني في شأن   2222 نوفمبر   2

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

منه من أجل االسأعما  املنزلي  املاء 

 2 مساحة  وسقي  املاشية  وإرواء 

املصطفى  السيد  لفائدة  هكأارات 

اوحسين والحسين اوحسين الحامل 

 D371691 لبطاقة الأعريف الوطنية

.D337762 ورقم

28

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم 2222/3572 

 2222 سبأمبر  بأاريخ  2  ح.ج 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

الرسم  ذي   1 العربي  عائشة  بالد 

املأواجد   7/ 1695 عدد  العقاري 

تابودة،  راس  الترابية  بالجماعة 

ابأداء  صفرو  إقليم  املنز ،  دائرة 

إلى غاية   2222 أكأو1ر   19  من تاريخ 

في  علني  بحث   2222 أكأو1ر   29

بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

منه من أجل االسأعما   وجلب املاء 

املاشية وسقي مساحة  املنزلي وإرواء 

2,1217 هكأار لفائدة السيد ادريس 

الحامل  بوحدان  وحدو  بوحدان 

 C821531 لبطاقة الأعريف الوطنية

.C52 3 و

29

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم 2222/3568 

 2222 سبأمبر  بأاريخ  2  ح.ج 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

عدد  إدارية  شهادة  ذي  تنيزة 

بالجماعة  املأواجد   13/2222

عين  دائرة  هللا،  حرز  آيت  الترابية 

ابأداء  الحاجب  إقليم  تاوجدات، 

إلى غاية   2222 أكأو1ر   19  من تاريخ 

29 أكأو1ر 2222 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

سعيد  السيد  لفائدة  هكأارات   5

الأعريف  لبطاقة  الحامل  ورشاكو 

.D362262 الوطنية

30

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم 2222/3567 

الذي   2222 سبأمبر  ح.ج بأاريخ  2 

فدان  املسمى  العقار  على  سيجري 

الرمل ذي مخارجة بنظائر ض بعدد 

بالجماعة  املأواجد   377 ص   719

دائرة  الترابية سيدي عال  املصدر، 

الخميسات، إقليم الخميسات ابأداء 

إلى غاية   2222 أكأو1ر   19  من تاريخ 

29 أكأو1ر 2222 بحث علني في شأن 

وجلب  بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

منه من أجل االسأعما  املنزلي  املاء 

 2,12 املاشية وسقي مساحة  وإرواء 

التهامي  حران  السيد  لفائدة  هكأارا 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.X12667

31

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بأاريخ  2   2222/3565 ح.ج 

على  سيجري  الذي   2222 سبأمبر 

الرسم  ذي  عبو  بن  املسمى  العقار 

املأواجد   21/11322 رقم  العقاري 

الغر1ية،  غياتة  الترابية  بالجماعة 

ابأداء  إقليم تازة،  دائرة واد أمليل، 

إلى غاية  2222 أكأو1ر   19  من تاريخ 

29 أكأو1ر 2222 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب  وجلب 

منه من أجل االسأعما  املنزلي  املاء 

وسقي مساحة 9 2.29 هكأار لفائدة 

السيد بن عبو إدريس الحامل لبطاقة 

.Z63821 الأعريف الوطنية

32
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبأمبر  بأاريخ  2   2222/3562

العقار  على  سيجري  الذي   2222

املسمى آيت نعمان 2- 1-5  ذي الرسم 

املأواجد   67/217 9 رقم  العقاري 

بالجماعة الترابية آيت نعمان، دائرة 

ابأداء  الحاجب،  إقليم  الحاجب، 

إلى غاية  2222 أكأو1ر   19  من تاريخ 

29 أكأو1ر 2222 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب  وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

السيدة  لفائدة  هكأارات   2.5228

الحامل  الراي  ومحمد  عظمي  نزيهة 

 FA2863 الوطنية  الأعريف  لبطاقة 

.A43371و

33

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبأمبر  بأاريخ  2   2222/3563

العقار  على  سيجري  الذي   2222

املسمى الكريعة ذي شهادة االسأغال  

بالجماعة  املأواجد   51/2222 رقم 

الترابية عين الشكاك، دائرة إيموزار 

من  ابأداء  صفرو،  إقليم  كندر، 

غاية إلى   2222 أكأو1ر   19  تاريخ 

29 أكأو1ر 2222 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب  وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

السيد  لفائدة  هكأارات   4.5556

لبطاقة  الحامل  بنعي�شى  بفوناس  

.L121221 الأعريف الوطنية

34

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبأمبر   32 بأاريخ   2222/3597

العقار  على  سيجري  الذي   2222
العقاري  الرسم  ذي  أما   املسمى 
املأواجد بالجماعة   27/97226 رقم 

أحواز  دائرة  بيضاء،  عين  الترابية 

من  ابأداء  فاس،  إقليم  فاس، 

غاية إلى   2222 أكأو1ر   26  تاريخ 

بحث علني في شأن   2222 نوفمبر   6

ثقب   بإنجاز  الترخيص  مشروع 

سقي  أجل  من  منه  املاء  وجلب 

مساحة 5 هكأارا لفائدة السيد مزور 

لبطاقة  الحامل  مزور  ومحمد  جواد 

و  C121988 الوطنية  الأعريف 

.C57484

109

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبأمبر   32 بأاريخ   2222/3598

العقار  على  سيجري  الذي   2222

كلي  بي   عقد  ذي  بادو   املسمى 

وشهادة   184 رقم  ملف  مشاعة 

وشهادة   32/2222 رقم  االسأغال  

رقم  العقاري  الرسم  ذي  امللكية 

ض  مخارجة  وعقد   25/65281

املأواجد    147 ص   183 برقم 

دائرة  بالجماعة الترابية عين عرمة، 

ابأداء  مكناس،  إقليم  عرمة،  عين 

إلى غاية  2222 أكأو1ر   26  من تاريخ 

بحث علني في شأن   2222 نوفمبر   6

مشروع الترخيص بإنجاز بئر  وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

السيد  لفائدة  هكأارا    .9213

لبطاقة  الحامل  الحسين  ميلودي 

.V8227 6 الأعريف الوطنية

110

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبأمبر   32 بأاريخ   2222/3599

العقار  على  سيجري  الذي   2222

شراء  عقد  ذي  ارميمنة   املسمى 

املأواجد   329 ص   289 برقم  ض 

اقورار،  اغبالو  الترابية  بالجماعة 

ابأداء  إقليم صفرو،  دائرة صفرو، 

إلى غاية  2222 أكأو1ر   26  من تاريخ 

بحث علني في شأن   2222 نوفمبر   6

مشروع الترخيص بإنجاز بئر  وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

السيد  لفائدة  هكأارا   2.2816

لبطاقة  الحامل  محمد  الدخي�شي 

.C762622 الأعريف الوطنية

111

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبأمبر   32 بأاريخ   2222/3586

العقار  على  سيجري  الذي   2222

شراء  عقد  ذي  كدوة   املسمى 

املأواجد    2 ص   26 برقم  ض 

دائرة  لخاللفة،  الترابية  بالجماعة 

من  ابأداء  تاونات،  إقليم  تاونات، 

غاية إلى   2222 أكأو1ر   26  تاريخ 

بحث علني في شأن   2222 نوفمبر   5

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب  وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

هكأار لفائدة السيد الحجامي   2.21

علي والحجامي عبد السالم الحامل 

 C572826 لبطاقة الأعريف الوطنية

.CD118389و

112

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو   املائي  الحوض  وكالة 

 25 بأاريخ  ح.ج/2222/3575 

على  سيجري  الذي   2222 سبأمبر 

 Saint Antoine de املسمى  العقار 

رقم  العقاري  الرسم  ذي   l’avenir

املأواجد بالجماعة الترابية   K/ 178

الحاجب،  دائرة  بورزوين،  ايت 

تاريخ  من  ابأداء  الحاجب،   إقليم 

22 أكأو1ر 2222 إلى غاية 32 أكأو1ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2222

الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء منه 

12 هكأارات  من أجل سقي مساحة 

لفائدة السيد موليد محمد الحامل 

.D63692 لبطاقة الأعريف الوطنية

113

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو   املائي  الحوض  وكالة 

 23 بأاريخ  ح.ج/2222/3551 
سيجري  الذي   2222 سبأمبر 

تعاونية  املسمى  العقار  على 

الرسم  موضوع   1/ 3 علي  موالي 

ذي   16/113 7 رقم  العقاري 

 527 ص   522 ض بعدد  عقد كراء 

ايت  الترابية  بالجماعة  املأواجد 

إقليم  الخميسات،  دائرة  ميمون، 

تاريخ  من  ابأداء   الخميسات، 

19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 29 أكأو1ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2222

الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء منه 

هكأارات   6 أجل سقي مساحة  من 

الساخي  رضوان  السيد  لفائدة 

لبطاقتي  الحاملين  املسعودي  وعزيز 

 D55928  الوطنية الأعريف 

.X162128 و

114
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو   املائي  الحوض  وكالة 

 23 بأاريخ  ح.ج/ 2222/355 

على  سيجري  الذي   2222 سبأمبر 

ذي  »لودي»  املسميين  العقارين 

عقدي ملكية ضمنا برقم 382 و رقم 

الترابية  بالجماعة  املأواجد   372

تيفلت،  دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي 

تاريخ  من  ابأداء  الخميسات،   إقليم 

19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 29 أكأو1ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2222

منه  املاء  بئر وجلب  الترخيص بحفر 

هكأارا   2,82 من أجل سقي مساحة 

لفائدة السيد عكادي لحسن الحامل 

.SJ2817 لبطاقة الأعريف الوطنية

115

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو   املائي  الحوض  وكالة 

 23 بأاريخ  ح.ج/7 2222/35 

على  سيجري  الذي   2222 سبأمبر 

ذي  اوكأو»  »ملك  املسمى  العقار 

 25/76218 رقم  العقاري  الرسم 

 627 برقم  ض  كراء  عقد  ذي 

بالجماعة  املأواجد   498 ص 

أكوراي،  دائرة  يعزم،  ايت  الترابية 

تاريخ  من  ابأداء  الحاجب،   إقليم 

19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 29 أكأو1ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2222

الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء منه 

هكأارات   5 أجل سقي مساحة  من 

 STE GREEN AND شركة  لفائدة 

PEACE في شخص ممثلها القانوني.

116

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو   املائي  الحوض  وكالة 

 23 بأاريخ  ح.ج/2222/3557 

على  سيجري  الذي   2222 سبأمبر 

موضوع  »قبابي»  املسمى  العقار 

رقم  332 /16  العقاري  الرسم 

 19 ص   17 برقم  ض  شراء  ذي 

ايت  الترابية  بالجماعة  املأواجد 

إقليم  الخميسات،  دائرة  اوريبل، 

تاريخ  من  ابأداء   الخميسات، 

19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 29 أكأو1ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2222

منه  املاء  بئر وجلب  الترخيص بحفر 

 2,8282 مساحة  سقي  أجل  من 

هكأارا لفائدة السيد بسأانتي رشيد 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.X15226 
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو   املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2222/3559 بأاريخ 23 سبأمبر 

العقار  على  سيجري  الذي   2222

املسمى »راس املغيسالت و1ودغاغن» 

ذي الرسم العقاري رقم 16/55316 

سيدي  الترابية  بالجماعة  املأواجد 

الخميسات،  دائرة  املصدر،  عال  

تاريخ  من  ابأداء  الخميسات،   إقليم 

19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 29 أكأو1ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2222

الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء منه 

هكأارات   7 أجل سقي مساحة  من 

غزالن  بجطيط  السيد  لفائدة 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحاملة 

.X332129

118

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افأأاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو   املائي  الحوض  وكالة 

 23 بأاريخ  ح.ج/2222/3562 

على  سيجري  الذي   2222 سبأمبر 

العقار املسمى »فدان طال  السدرة» 

 339 ص   267 برقم  ض  شراء  ذي 

ايت  الترابية  بالجماعة  املأواجد 

تيفلت،  دائرة  الحجامة،  بويحيى 

تاريخ  من  ابأداء  الخميسات،   إقليم 

19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 29 أكأو1ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2222

املاء  وجلب  بئر  بحفر  الترخيص 

 2,12 مساحة  سقي  أجل  من  منه 

هشام  الزيان  السيد  لفائدة  هكأارا 

الوطنية  الأعريف  لبطاقة  الحامل 

.XA387 2
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 

 - املفاسيس  قيادة  بمقر  سيجري 

19 أكأو1ر 2222  ابأداء من  الفقراء 

بحث   2222 أكأو1ر   28 غاية  إلى 

وجلب  بحفر  الترخيص  مشروع  في 

الحسني  السيد حكيم  لفائدة  املاء، 

خريبكة،  ابمل  حي   1138 العنوان 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املأعلق 

االسأعماالت املنزلية والسقي بامللك 

مساحأه  البالغة  الرويشية  املدعو 

بجماعة  الكائن  رب   إال  خداديم   7

الفقراء   - املفاسيس  قيادة  الفقراء 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

الفقراء   - املفاسيس  قيادة  الفقراء 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

45

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 

يوسف  أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

ابأداء من 19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد احمد املومني العنوان عمارة 

تجزئة مفأاحة تابريكت   1 س شقة 

من  املاء  وجلب  بحفر  املأعلق  سال، 

قرقو1ة  املدعو  بامللك  السقي  أجل 

 4 ار   89 هكأار   1 البالغة مساحأه 

سنتيار الكائن بجماعة بني بأاو قيادة 

أوالد يوسف دائرة ابي الجعد إقليم 

خريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

دائرة يوسف  أوالد  قيادة  بأاو   بني 

ابي الجعد إقليم خريبكة.

46

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 

سيجري بمقر قيادة آيت الرب  ابأداء 

 28 غاية  إلى   2222 أكأو1ر   19 من 

مشروع  في  بحث   2222 أكأو1ر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد املعطي زردك العنوان سيدي 

 12 رقم   4 زنقة  م ب  النور  عثمان 

املأعلق بحفر وجلب  الدار البيضاء، 

بامللك املدعو  السقي  من أجل  املاء 

متر   37185 مساحأه  البالغة  بوازو 

الكائن بجماعة سمكت قيادة  مرب  

تادلة إقليم  الرب  دائرة قصبة  آيت 

بني مال .

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

سمكت قيادة آيت الرب  دائرة قصبة 

تادلة إقليم بني مال .

47



عدد 5634 - 4 ر1ي  ابو  2  1 )21 أكأو1ر 2222)الجريدة الرسمية   14024

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 
سيجري بمقر قيادة بني وكيل ابأداء 
غاية إلى   2222 أكأو1ر   19  من 
في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28
لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 
معه  ومن  الراقي  الشرقي  السيد 
العنوان دوار لكدامة بني وكيل الفقيه 
املأعلق بحفر وجلب املاء  بن صالح، 
من أجل االسأعماالت املنزلية وسقي 
املدعو  بامللك  فقط  هكأارات   5
هكأار   11 البالغة مساحأه  كركرية 
بجماعة الكائن  سنتيار   67 ار   56 
بني وكيل قيادة بني وكيل دائرة الفقيه 

بن صالح إقليم الفقيه بن صالح.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 
بني وكيل قيادة بني وكيل دائرة الفقيه 

بن صالح إقليم الفقيه بن صالح.
48

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 
زمام  أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 
 ابأداء من 19 أكأو1ر 2222 إلى غاية
في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28
لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 
السيد محمد الشعبي العنوان اوالد 
النمة،  أوالد  السبت  سوق  ازمام 
أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املأعلق 
البالغة  البير  املدعو  بامللك  السقي 
ار 92 سنتيار   37 1 هكأار  مساحأه 
الكائن بجماعة أوالد زمام قيادة أوالد 
زمام دائرة بني مو�شى الشرقية إقليم 

الفقيه بن صالح.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 
دائرة زمام  أوالد  قيادة  زمام   أوالد 
الفقيه إقليم  الشرقية  مو�شى   بني 

بن صالح.
49

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 

سيجري بمقر قيادة بني وكيل ابأداء 

غاية إلى   2222 أكأو1ر   19  من 

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

البهاوي العنوان دوار  السيد العربي 

اوالد بويا اوالد زيان بني وكيل الفقيه 

املأعلق بحفر وجلب املاء  بن صالح، 
من أجل السقي بامللك املدعو حوز 

سنتيار   49 ار   61 البالغة مساحأه 

قيادة وكيل  بني  بجماعة   الكائن 

صالح  بن  الفقيه  دائرة  وكيل  بني 

إقليم الفقيه بن صالح.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

بني وكيل قيادة بني وكيل دائرة الفقيه 

بن صالح إقليم الفقيه بن صالح.

50

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 

 - املفاسيس  قيادة  بمقر  سيجري 

19 أكأو1ر 2222  ابأداء من  الفقراء 

بحث في   2222 أكأو1ر   28 إلى غاية 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء، 

لفائدة السيد العربي زكاني العنوان 

دوار اوالد اعمر املفاسيس - الفقراء، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املأعلق 

املاشية  وإرواء  املنزلية  االسأعماالت 

البالغة  الحركة  دار  املدعو  بامللك 

سنتيار   5 ار   85 هكأار   1 مساحأه 

قيادة  املفاسيس  بجماعة  الكائن 

خريبكة  دائرة  الفقراء   - املفاسيس 

إقليم خريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

املفاسيس قيادة املفاسيس - الفقراء 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

51

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 
سيجري بمقر قيادة بني سمير ابأداء 
 28 غاية  إلى   2222 أكأو1ر   19 من 
مشروع  في  بحث   2222 أكأو1ر 
لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 
الحالم  سليمان  االاله  عبد  السيد 
حسان  بني  لقدادرة  دوار  العنوان 
بحفر  املأعلق  سمير،  بني  جماعة 
االسأعماالت  أجل  من  املاء  وجلب 
فقط  هكأارات   5 وسقي  املنزلية 
محمد بالدات  املدعو   بامللك 
بن صالح 1 البالغة مساحأه 5 هكأار 
بجماعة الكائن  سنتيار   62 ار   31 
بني سمير قيادة بني سمير دائرة واد زم 

إقليم خريبكة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 
دائرة سمير  بني  قيادة  سمير   بني 

واد زم إقليم خريبكة.
52

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

مدير  أصدره  قرار  بموجب 
الر1ي   بم  املائي  الحوض  وكالة 
قيادة  بمقر  سيجري  مال ،  ببني 
من ابأداء  مزوي  بئر   -  بولنوار 
غاية إلى   2222 أكأو1ر   19 
في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28
لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 
حي  العنوان  هدين  الشرقي  السيد 
خريبكة،  الداخلة   98 رقم  السالم 
أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املأعلق 
1 هكأار  االسأعماالت املنزلية وسقي 
بامللك املدعو املرس البالغة مساحأه 
بئر  بجماعة  الكائن  خداديم   12
مزوي قيادة بولنوار - بئر مزوي دائرة 

خريبكة إقليم خريبكة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 
بئر مزوي   - بئر مزوي قيادة بولنوار 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
53

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 
سيجري بمقر قيادة بني عمير الشرقية 
 ابأداء من 19 أكأو1ر 2222 إلى غاية
في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28
لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 
الحجالوي  الرحيم  عبد  السيد 
العنوان  الحجالوي  حمزة  والسيد 
الفقيه بن صالح،   9 زنقة دكالة رقم 
أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املأعلق 
الحمرية  املدعو  بامللك  السقي 
 36 ار   58 3 هكأار  البالغة مساحأه 
 سنتيار الكائن بجماعة خلفية قيادة
الفقيه دائرة  الشرقية  عمير   بني 

بن صالح إقليم الفقيه بن صالح.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 
خلفية قيادة بني عمير الشرقية دائرة 
بن  الفقيه  إقليم  صالح  بن  الفقيه 

صالح.
54

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 
جابر  سيدي  قيادة  بمقر  سيجري 
ابأداء من 19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 
في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28
لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 
شركة ZIZ DISTRIBUTION ممثلها  
17 طريق  هشوم عوني العنوان كلم 
البيضاء،  الدار  السب   عين  الر1اط 
أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املأعلق 
بامللك  باملاء  الوقود  محطة  تزويد 
 83 البالغة مساحأه  عيدان  املدعو 
هكأار 83 ار 5 سنتيار الكائن بجماعة 
سيدي جابر قيادة سيدي جابر دائرة 

بني مال  إقليم بني مال .
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 
سيدي جابر قيادة سيدي جابر دائرة 

بني مال  إقليم بني مال .
55
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وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 

نيسلي  تيزي  قيادة  بمقر  سيجري 

ابأداء من 19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد علي بوعأو العنوان ايت اموش 

ادمران ناوور القصيبة، املأعلق بحفر 

بامللك  السقي  أجل  من  املاء  وجلب 

املدعو دادة تحماد البالغة مساحأه 

الكائن  سنتيار   77 ار   64 هكأار   3

تيزي  قيادة  نيسلي  تيزي  بجماعة 

نيسلي دائرة أغبالة إقليم بني مال .

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي دائرة 

أغبالة إقليم بني مال .

56

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 

نيسلي  تيزي  قيادة  بمقر  سيجري 

ابأداء من 19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد عزيز الحنوني والسيد محمد 

املركز  بوتفردة  العنوان  الحنوني 

املأعلق  تبزي نسلي أغبالة بني مال ، 

السقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

بامللك املدعو محيو البالغة مساحأه 

الكائن  سنتيار   32 ار   63 هكأار   2

تيزي  قيادة  نيسلي  تيزي  بجماعة 

نيسلي دائرة أغبالة إقليم بني مال .

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي دائرة 

أغبالة إقليم بني مال .

57

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 

سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابأداء 

غاية إلى   2222 أكأو1ر   19  من 

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

العنوان  درويش  عباس  السيد 

يكرين سطات،  بني  اوالد حمو  دوار 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املأعلق 

والسقي  املنزلية  االسأعماالت 

بامللك املدعو أرض الكركور البالغة 

بجماعة الكائن  خدامين   مساحأه 

دائرة  يكرن  بني  قيادة  يكرن  بني 

سطات الجنو1ية إقليم سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

دائرة  يكرن  بني  قيادة  يكرن  بني 

سطات الجنو1ية إقليم سطات.

58

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 

سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابأداء 

غاية إلى   2222 أكأو1ر   19  من 

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

العنوان  الوزاني  محمد  السيد 

يكرين  بني  الثوالث  عايد  اوالد  دوار 

املاء  وجلب  بحفر  املأعلق  سطات، 

املنزلية  االسأعماالت  أجل  من 

والسقي بامللك املدعو أرض القصيبة 

خداديم  سأة  مساحأه  البالغة 

قيادة الثوالث  بجماعة   الكائن 

الجنو1ية  سطات  دائرة  يكرن  بني 

إقليم سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

الثوالث قيادة بني يكرن دائرة سطات 

الجنو1ية إقليم سطات.

59

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 
بوزيري  أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 
 ابأداء من 19 أكأو1ر 2222 إلى غاية
في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28
لفائدة  ثقب،  بأعميق  الترخيص 
العنوان  الشرافي  االله  عبد  السيد 
املأعلق  مركز راس العين ابن احمد، 
بأعميق ثقب من أجل االسأعماالت 
أرض  املدعو  بامللك  والسقي  املنزلية 
الزياينة البالغة مساحأه 1 هكأار 92 
ار 92 سنتيار بجماعة سيدي محمد 
دائرة  بوزيري  أوالد  قيادة  رحا   بن 

سطات الجنو1ية إقليم سطات.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 
سيدي محمد بن رحا  قيادة أوالد 
بوزيري دائرة سطات الجنو1ية إقليم 

سطات.
60

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 
سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابأداء 
غاية إلى   2222 أكأو1ر   19  من 
في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28
لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 
السيد عبد الهادي حمريش العنوان 
اوالد  الثوالث  الشهبة  اوالد  دوار 
بحفر  املأعلق  سطات،  بوزيري 
االسأعماالت  أجل  من  املاء  وجلب 
أرض  املدعو  بامللك  والسقي  املنزلية 
الحطة البالغة مساحأه خدام ورب  
 خدام الكائن بجماعة الثوالث قيادة
الجنو1ية  سطات  دائرة  يكرن  بني 

إقليم سطات.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 
الثوالث قيادة بني يكرن دائرة سطات 

الجنو1ية إقليم سطات.
61

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 

تيغسالين  قيادة  بمقر  سيجري 

 ابأداء من 19 أكأو1ر 2222 إلى غاية

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد موحى اميمون كدادي العنوان 

خنيفرة،  تيغسالين  النهضة  حي 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املأعلق 

هكأار بامللك املدعو تغبولة   4 سقي 

مساحأه  البالغة  ابوي�شي  علي  نايت 

تيغسالين  بجماعة  قمح  عبرة   92

قيادة تيغسالين دائرة القباب إقليم 

خنيفرة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

دائرة  تيغسالين  قيادة  تيغسالين 

القباب إقليم خنيفرة.

62

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 

اسحاق  آيت  قيادة  بمقر  سيجري 

 ابأداء من 19 أكأو1ر 2222 إلى غاية

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد الحسين ضعيف العنوان دوار 

اسحاق  أيت  تنامست  أيت  ازروا  

املاء  وجلب  بحفر  املأعلق  خنيفرة، 

من أجل السقي بامللك املدعو حرشة 

B البالغة مساحأه 3 هكأار 2  ار 28 

سنتيار الكائن بجماعة آيت اسحاق 

القباب  دائرة  اسحاق  آيت  قيادة 

إقليم خنيفرة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

آيت اسحاق قيادة آيت اسحاق دائرة 

القباب إقليم خنيفرة.

63
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وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 

نيسلي  تيزي  قيادة  بمقر  سيجري 

ابأداء من 19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد عدي عالي العنوان دوار تحونة 

بحفر  املأعلق  أغبالة،  نسلي  تيزي 

بامللك  السقي  أجل  من  املاء  وجلب 

مساحأه  البالغة  تمساسين  املدعو 

تيزي  بجماعة  الكائن  شعيرا  عبرتين 

نيسلي قيادة تيزي نيسلي دائرة أغبالة 

إقليم بني مال .

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي دائرة 

أغبالة إقليم بني مال .

64

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الر1ي   بم  املائي  الحوض  وكالة 

من ابأداء  سيجري  مال ،   ببني 

19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 28 أكأو1ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2222

السيد  لفائدة  املاء،  وجلب  بحفر 

الياسمين  العنوان حي  خالف حداد 

بلوك ب رقم 3، املأعلق بحفر وجلب 

املنزلية  االسأعماالت  أجل  من  املاء 

الشكداني  املدعو  بامللك  املنفردة 

الكائن  سنتيار   99 مساحأه  البالغة 

باشوية  صالح  بن  الفقيه  بجماعة 

الفقيه عمالة  صالح  بن   الفقيه 

بن صالح.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

الفقيه باشوية  صالح  بن   الفقيه 

بن صالح عمالة الفقيه بن صالح.

65

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 

سيجري بمقر قيادة برادية ابأداء من 

19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 28 أكأو1ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2222

السيد  لفائدة  املاء،  وجلب  بحفر 

دوار  العنوان  املجدوبي  املصطفى 

اوالد نأصر أوالد علي الواد البرادية 

بحفر  املأعلق  صالح،  بن  الفقيه 

وجلب املاء من أجل سقي 5  هكأارات 

البالغة  الكعدة  املدعو  بامللك  فقط 

ار 92 سنتيار   75 5 هكأار  مساحأه 

قيادة برادية   الكائن بجماعة برادية  

دائرة الفقيه بن صالح إقليم الفقيه 

بن صالح.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

برادية  قيادة برادية  دائرة الفقيه بن 

صالح إقليم الفقيه بن صالح.

66

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 

نيسلي  تيزي  قيادة  بمقر  سيجري 

ابأداء من 19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

معه  ومن  الذرذوري  عزيز  السيد 

دائرة  املركز  نسلي  تيزي  العنوان 

اغبالة إقليم بني مال ، املأعلق بحفر 

بامللك  السقي  أجل  من  املاء  وجلب 

 3 مساحأه  البالغة  اكري  املدعو 

هكأار 3 ار 8 سنتيار الكائن بجماعة 

تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي  دائرة 

اغبالة إقليم بني مال .

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي  دائرة 

اغبالة إقليم بني مال .

67

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 

نيسلي  تيزي  قيادة  بمقر  سيجري 

ابأداء من 19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

العنوان  محمودي  سعيد  السيد 

أودي،  فم  جماعة  عمير  آيت  دوار 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املأعلق 

السقي بامللك املدعو بوشاط البالغة 

الكائن  مرب   متر   35222 مساحأه 

بجماعة فم أودي قيادة أوالد امبارك 

دائرة بني مال  إقليم بني مال .

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

فم أودي قيادة أوالد امبارك دائرة بني 

مال  إقليم بني مال .

68

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 

 19 من  ابأداء  بلدية  بمقر  سيجري 

أكأو1ر   28 غاية  إلى   2222 أكأو1ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2222

السيد  لفائدة  املاء،  وجلب  بحفر 

جنان  العنوان  سيربو  الغزواني 

مال ،  بني   6 رقم   4 بلوك  الطاهر 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املأعلق 

االسأعماالت املنزلية املنفردة بامللك 

البالغة مساحأه 21    1 املدعو الكرم 

آر 12 سنتيار الكائن ببلدية بني مال  

باشوية بني مال  عمالة بني مال .

بلدية  بمقر  امللف  وض   تم  لقد 

بني مال  باشوية بني مال  عمالة بني 

مال .

69

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 

سيجري بمقر قيادة كيسر ابأداء من 

19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 28 أكأو1ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2222

السيد  لفائدة  املاء،  وجلب  بحفر 

أوالد  دوار  العنوان  بنداوود  جواد 

علي الحمادات كيسر، املأعلق بحفر 

االسأعماالت  أجل  من  املاء  وجلب 

املنزلية والسقي بامللك املدعو سهب 

أربعة  مساحأه  البالغة  الع�شي 

ريما  بجماعة  الكائن  وثلث  خداديم 

قيادة كيسر دائرة سطات الجنو1ية 

إقلمي سطات.

قيادة  بمقر  امللف  وض   تم  لقد 

كيس بجماعة ريما قيادة كيسر دائرة 

سطات الجنو1ية إقليم سطات.

70

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 

ابأداء  كيسر  قيادة  بمقر  سيجري 

 28 غاية  إلى   2222 أكأو1ر   19 من 

مشروع  في  بحث   2222 أكأو1ر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيدة عائشىة جواد العنوان تجزئة 

الرقم 32 سطات،   3 بنقاسم الزنقة 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املأعلق 

االسأعماالت املنزلية والسقي بامللك 

العطار  موالين  الدخاشنة  املدعو 
البالغة مساحأه هكأار واحد سوى 

ثمن خدام الكائن بجماعة ريما قيادة 

كيسر دائرة سطات الجنو1ية إقليم 

سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 
سطات  دائرة  كيسر  قيادة  ريما 

الجنو1ية إقلمي سطات.

71
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وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 

سيجري بمقر قيادة كيسر ابأداء من 

19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 28 أكأو1ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2222

السيد  لفائدة  املاء،  وجلب  بحفر 

العنوان  السالم  سيف  املصطفى 

كيسر  النقاق  أوالد  القدادرة  دوار 

سطات، املأعلق بحفر وجلب املاء من 

والسقي  املنزلية  االسأعماالت  أجل 

بامللك املدعو أرض الحطة 2 البالغة 

الكائن  سنتيار   89 آر   12 مساحأه 

دائرة  كيسر  قيادة  كيسر   بجماعة 

سطات الجنو1ية إقليم سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

سطات  دائرة  كيسر  قيادة  كيسر  

الجنو1ية إقليم سطات.

72

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 

ابأداء  امزورة  قيادة  بمقر  سيجري 

 28 غاية  إلى   2222 أكأو1ر   19 من 

مشروع  في  بحث   2222 أكأو1ر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

زنقة  العنوان  بوعالم  الحاج  السيد 

22 رقم 12 مجموعة أكس البيضاء، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املأعلق 

االسأعماالت املنزلية والسقي بامللك 

 2 مساحأه  البالغة  املرس  املدعو 

الكائن  سنتيار   22 آر   89 هكأار 

قيادة امزورة دائرة  بجماعة كدانة  

سطات الشمالية إقليم سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

دائرة سطات  امزورة  قيادة  كدانة  

الشمالية إقليم سطات.

73

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 

سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابأداء 

 28 غاية  إلى   2222 أكأو1ر   19 من 

مشروع  في  بحث   2222 أكأو1ر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

والسيد  عريف  الرحيم  عبد  السيد 

أحمد عريف العنوان تجزئة مفأاح 

سطات   112 الرقم   3 الخير الشطر 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املأعلق 

االسأعماالت املنزلية والسقي بامللك 

املدعو أرض الدوار البالغة مساحأه 

بجماعة  الكائن  كبيرين  خدامين 

دائرة  يكرن  بني  قيادة  الثوالث  

سطات الجنو1ية إقليم سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

دائرة  يكرن  بني  قيادة  الثوالث  

سطات الجنو1ية إقليم سطات.

74

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 

سيجري بمقر قيادة كيسر ابأداء من 

19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 28 أكأو1ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2222

السيد  لفائدة  املاء،  وجلب  بحفر 

خالد املنصوري العنوان مركز كيسر 

سطات، املأعلق بحفر وجلب املاء من 

والسقي  املنزلية  االسأعماالت  أجل 

البالغة  باحفاري  املدعو  بامللك 

مساحأه سبعة خداديم كبيرة الكائن 

دائرة  كيسر  قيادة  كيسر   بجماعة 

سطات الجنو1ية إقليم سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

سطات  دائرة  كيسر  قيادة  كيسر  

الجنو1ية إقليم سطات.

75

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 

ابأداء  كيسر  قيادة  بمقر  سيجري 

 28 غاية  إلى   2222 أكأو1ر   19 من 

مشروع  في  بحث   2222 أكأو1ر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

العنوان  بنجديدة  أحمد  السيد 

الزموري  أوالد  الشيخ  أوالد  دوار 

بنداود  سيدي  أوالد  الصغير  أوالد 

سطات، املأعلق بحفر وجلب املاء من 

والسقي  املنزلية  االسأعماالت  أجل 

بامللك املدعو أرض العكيبة البالغة 

الكائن  سنتيار   19 آر   45 مساحأه 

دائرة  كيسر  قيادة  كيسر   بجماعة 

سطات الجنو1ية إقليم سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

سطات  دائرة  كيسر  قيادة  كيسر  

الجنو1ية إقليم سطات.

76

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 

ابأداء  امزورة  قيادة  بمقر  سيجري 

 28 غاية  إلى   2222 أكأو1ر   19 من 

مشروع  في  بحث   2222 أكأو1ر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

العنوان  عريش  حفيظة  السيدة 

دوار الفرانيين فرقة بولعوان امزورة 

سطات، املأعلق بحفر وجلب املاء من 

والسقي  املنزلية  االسأعماالت  أجل 

بامللك املدعو حطة حفيظة البالغة 

الكائن  سنتيار   44 آر   8 مساحأه 

قيادة امزورة دائرة  بجماعة امزورة  

سطات الشمالية إقليم سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

قيادة امزورة دائرة سطات  امزورة  

الشمالية إقليم سطات.

77

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 

سيجري بمقر قيادة كيسر ابأداء من 

19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 28 أكأو1ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2222

السيد  لفائدة  املاء،  وجلب  بحفر 

أوالد  دوار  العنوان  الخالدي  حميد 

�شي عبد الواحد أوالد الزقاق جماعة 

املاء  وجلب  بحفر  املأعلق  كيسر، 

من أجل السقي بامللك املدعو أرض 

خمسة  مساحأه  البالغة  الزو1ية 

خداديم الكائن بجماعة كيسر دائرة 

سطات الجنو1ية إقليم سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

سطات  دائرة  كيسر  قيادة  كيسر 

الجنو1ية إقليم سطات.

78

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 

سيجري بمقر قيادة كيسر ابأداء من 

19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 28 أكأو1ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2222

السيد  لفائدة  املاء،  وجلب  بحفر 

أوالد  دوار  العنوان  سميري  محمد 

بنداود  دي  �شي  أوالد  ريمة  املامون 

سطات، املأعلق بحفر وجلب املاء من 

والسقي  املنزلية  االسأعماالت  أجل 

البالغة  بامللك املدعو أرض الحطة  

89 سنتيار  آر  2 هكأار 26  مساحأه 

كيسر     قيادة  ريما  بجماعة  الكائن 

دائرة سطات الجنو1ية إقليم سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

سطات  دائرة  كيسر  قيادة  ريما 

الجنو1ية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 

حجاج  سيدي  قيادة  بمقر  سيجري 

ابأداء من 19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

العنوان  زعراطي  بوشعيب  السيد 

ابن  امني   اجموحة  الشراكي  دوار 

املأعلق بحفر وجلب املاء من  أحمد، 

اسوينية   املدعو  بامللك  السقي  أجل 

الكائن  خداديم   4 مساحأه  البالغة 

قيادة سيدي حجاج  بجماعة مني    

إقليم  الجنو1ية  أحمد  ابن  دائرة 

سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

مني    قيادة سيدي حجاج دائرة ابن 

أحمد الجنو1ية إقليم سطات.

80

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 

سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابأداء 

 28 غاية  إلى   2222 أكأو1ر   19 من 

مشروع  في  بحث   2222 أكأو1ر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد عبد هللا العاتي العنوان دوار 

بوزيري،  أوالد  الثوالث  عايد  أوالد 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املأعلق 

املدعو مرس فخ�شي   بامللك  السقي 

ورب   خداما   14 مساحأه  البالغة 

خدام الكائن بجماعة الثوالث    قيادة 

الجنو1ية  سطات  دائرة  يكرن  بني 

إقليم سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

دائرة  يكرن  بني  قيادة  الثوالث  

سطات الجنو1ية إقليم سطات.

81

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 

سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابأداء 

 28 غاية  إلى   2222 أكأو1ر   19 من 

مشروع  في  بحث   2222 أكأو1ر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد عبد الغاني غفور العنوان دوار 

لكنينات الثوالث بني يكرين سطات، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املأعلق 

االسأعماالت املنزلية والسقي بامللك 

املدعو أرض بياضة  البالغة مساحأه 

خدام واحد كبير ورب  خدام الكائن 
يكرن  بني  قيادة  الثوالث  بجماعة 

دائرة سطات الجنو1ية إقليم سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

الثوالث قيادة بني يكرن دائرة سطات 

الجنو1ية إقليم سطات.

82

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 

سيجري بمقر قيادة امزورة ابأداء من 

19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 28 أكأو1ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2222

السيد  لفائدة  املاء،  وجلب  بحفر 

أوالد  دوار  العنوان  الشعيبي  العربي 

قيادة  اكدانة  جماعة  الهواري  �شي 

امزورة سطات، املأعلق بحفر وجلب 

املنزلية  االسأعماالت  أجل  من  املاء 

والسقي بامللك املدعو أرض بومعيزة  

الكائن  خداما   25 مساحأه  البالغة 

دائرة  بجماعة كدانة قيادة امزورة  

سطات الشمالية إقليم سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

دائرة سطات  امزورة   قيادة  كدانة 

الشمالية إقليم سطات.

83

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 
سعيد  أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 
ابأداء من 19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 
في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28
لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 
السيد أحمد مبشور والسيد الزعيم 
الحمادات  دوار  العنوان  مبشور 
اسعيد  أوالد  احميتي  أوالد  العين 
سطات، املأعلق بحفر وجلب املاء من 
 5 وسقي  املنزلية  االسأعماالت  أجل 
هكأارات فقط بامللك املدعو بالد عبد 
9 هكأار  البالغة مساحأه    1 الكريم 
بجماعة  الكائن  سنتيار   21 آر   74
أوالد سعيد قيادة أوالد سعيد دائرة 

سطات الشمالية إقليم سطات.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 
أوالد سعيد قيادة أوالد سعيد دائرة 

سطات الشمالية إقليم سطات.
84

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 
الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 
السماعلة  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى   2222 أكأو1ر   19 من  ابأداء 
في  بحث   2222 أكأو1ر   29 غاية 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء، 
الديكية  بن  بوعبيد  السيد  لفائدة 
العنوان 2  تجزئة اليرموك خريبكة،  
أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املأعلق 
االسأعماالت املنزلية والسقي بامللك 
املدعو مرس العيفر  البالغة مساحأه 
خداديم الكائن بجماعة ملعادنة   25
قيادة السماعلة دائرة واد زم إقليم 

خريبكة.
لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 
ملعادنة قيادة السماعلة دائرة واد زم 

إقليم خريبكة.
85

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املائي بم الر1ي  ببني مال ، 

 19 من  ابأداء  بلدية  بمقر  سيجري 

أكأو1ر   29 غاية  إلى   2222 أكأو1ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2222

السيد  لفائدة  املاء،  وجلب  بحفر 

زنقة   144 العنوان  الدودي  محمد 

أوالد عبدون خريبكة،  املأعلق بحفر 

حديقة  سقي  أجل  من  املاء  وجلب 

االنبعاث قطعة  املدعو  بامللك  منز  

 32 آر   2 مساحأه  البالغة    331-3

سنتيار الكائن ببلدية خريبكة باشوية 

خريبكة عمالة خريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر ببلدية 

عمالة  خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.

86

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مال   الر1ي   املائي بم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة بني سمير ابأداء 

غاية  إلى   2222 أكأو1ر   19  من 

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد دحماني املعطي العنوان دوار 

الدحامنة بني سمير خريبكة، املأعلق 

السقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

البالغة  »رملة مكرط»  بامللك املدعو 

سنتيار،   37 آر   66 ه   2  مساحأه 

قيادة  سمير  بني  بجماعة   الكائن 

بني سمير دائرة واد زم إقليم خريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

بني سمير قيادة بني سمير دائرة واد زم 

إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مال   الر1ي   املائي بم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة املفاسيس الفقراء 

 ابأداء من 19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان  لياسين  الغاني  السيد عبد 

18 زنقة الكناديز حي الفأح خريبكة، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املأعلق 

االسأعماالت املنزلية والسقي بامللك 

البالغة مساحأه  »دار سما»  املدعو 

الكائن بجماعة  خداما ونصف،   17

الفقراء   - املفاسيس  قيادة  الفقراء 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

الفقراء   - املفاسيس  قيادة  الفقراء 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

88

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مال   الر1ي   املائي بم  الحوض 

ايعيش  أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

 ابأداء من 19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد يزة بنوك العنوان دوار اوالد 

مال ،  بني  يعيش  اوالد  الزوائر  يحيى 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املأعلق 

السقي بامللك املدعو »سيدي احساين» 

س،   67 آر   12 ه   2  البالغة مساحأه 

قيادة  ايعيش  أوالد  بجماعة  الكائن 

إقليم  مال   بني  دائرة  ايعيش   أوالد 

بني مال .

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

أوالد ايعيش قيادة أوالد ايعيش دائرة 

بني مال  إقليم بني مال .

89

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مال   الر1ي   املائي بم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة آيت ويرة ابأداء 

غاية  إلى   2222 أكأو1ر   19  من 

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد محمد مرغيش العنوان دوار 

اقبالة سيدي جابر بني مال ، املأعلق 

ه   1 من أجل سقي  بحفر وجلب املاء 

»تفرنت امنتزي»  آر بامللك املدعو   62

 البالغة مساحأه 18 عبرة من القمح، 

قيادة  القصيبة  دير  بجماعة  الكائن 

إقليم  القصيبة  دائرة  ويرة   آيت 

بني مال .

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

دائرة  آيت ويرة  القصيبة قيادة  دير 

القصيبة إقليم بني مال .

90

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مال   الر1ي   املائي بم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة آيت أم البخث 

 ابأداء من 19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد علي مرتدي والسيدة خدوجة 

تقشمرين  حي  العنوان  بولغسو  
زنقة 4 رقم 12 زاوية الشيخ بني مال ، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املأعلق 

املدعو  بامللك  فقط  ه   5 سقي 

البالغة مساحأه  »تانوت بأولزدامر» 

أم  آيت  بجماعة  الكائن  خدام،   61

دائرة  البخث  أم  آيت  قيادة  البخث 

القصيبة إقليم بني مال .

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

آيت أم البخث قيادة آيت أم البخث 

دائرة القصيبة إقليم بني مال .

91

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مال   الر1ي   املائي بم  الحوض 

السماعلة  قيادة  بمقر  سيجري 

 ابأداء من 19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

معه  ومن  خاليص  محمد  السيد 

الطرش  امبارك  اوالد  دوار  العنوان 

بحفر  املأعلق  زم،  وادي  السماعلة 

بامللك  السقي  أجل  من  املاء  وجلب 

1 ه  البالغة مساحأه  املدعو »كدية» 

18 آر 2  س، الكائن بجماعة قصبة 

الطرش قيادة السماعلة دائرة واد زم 

إقليم خريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

قصبة الطرش قيادة السماعلة دائرة 

واد زم إقليم خريبكة.

92

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مال   الر1ي   املائي بم  الحوض 
عبدون  أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

 ابأداء من 19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

معه  ومن  سعيدون  محمد  السيد 

تجزئة   1 شطر   8 بلوك   17 العنوان 

الزيأون خريبكة، املأعلق بحفر وجلب 

املنزلية  االسأعماالت  أجل  من  املاء 

»النخيل  املدعو  بامللك  املنفردة 

V-82» البالغة مساحأه 2 آر 76 س، 

قيادة  عبدون  أوالد  بجماعة  الكائن 

إقليم  خريبكة  دائرة  عبدون  أوالد 

خريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 
عبدون  أوالد  قيادة  عبدون  أوالد 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

93

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مال   الر1ي   املائي بم  الحوض 

السماعلة  قيادة  بمقر  سيجري 

 ابأداء من 19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد محمد مورادي العنوان دوار 

وادي  السماعلة  السهب  الخطاطبة 
زم، املأعلق بحفر وجلب املاء من أجل 

بامللك  املنفردة  املنزلية  االسأعماالت 

مساحأه  البالغة  »السديرة»  املدعو 

قصبة  بجماعة  الكائن  خداديم،   5

الطرش قيادة السماعلة دائرة واد زم 

إقليم خريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

قصبة الطرش قيادة السماعلة دائرة 

واد زم إقليم خريبكة.

94

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مال   الر1ي   املائي بم  الحوض 

السماعلة  قيادة  بمقر  سيجري 

 ابأداء من 19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد الحسان عبد املنعيم والسيدة 

نزهة العاتية العنوان تجزئة لال مريم 
51 حي ن ر س سطات، املأعلق  رقم 

بحفر وجلب املاء من أجل االسأعماالت 

املنزلية املنفردة بامللك املدعو »أرض 

آر   3 ه   2 البالغة مساحأه   حرمي» 

قصبة  بجماعة  الكائن  س،   15

الطرش قيادة السماعلة دائرة واد زم 

إقليم خريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

قصبة الطرش قيادة السماعلة دائرة 

واد زم إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مال   الر1ي   املائي بم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة املفاسيس الفقراء 

 ابأداء من 19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد عبد الكريم لياسين العنوان 

 18 رقم  الكناديز  زنقة  الفأح  حي 

خريبكة، املأعلق بحفر وجلب املاء من 

والسقي  املنزلية  االسأعماالت  أجل 

البالغة  سما»  »دار  املدعو  بامللك 

الكائن  17 خداما ونصف،  مساحأه 

 - املفاسيس  قيادة  الفقراء  بجماعة 

الفقراء دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

الفقراء   - املفاسيس  قيادة  الفقراء 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

96

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مال   الر1ي   املائي بم  الحوض 

سعيد  أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

 ابأداء من 22 أكأو1ر 2222 إلى غاية 

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   29

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

العرب  ايت  الدين  نور  السيدين 

العنوان  العرب  ايت  ومصطفى 

إقامة فا  سوس عمارة 14 شقة 18 

من  املأعلق بحفر وجلب املاء  أكادير، 

أجل السقي بامللك املدعو »القنطرة» 

كبير  خدام   15 مساحأه  البالغة 

الكائن بجماعة  ونصف خدام كبير، 

أوالد سعيد قيادة أوالد سعيد دائرة 

سطات الشمالية إقليم سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

أوالد سعيد قيادة أوالد سعيد دائرة 

سطات الشمالية إقليم سطات.

97

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مال   الر1ي   املائي بم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة أوالد سعيد الواد 

 ابأداء من 22 أكأو1ر 2222 إلى غاية 

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   29

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

معه  ومن  الداوودي  املعطي  السيد 

العنوان اوالد حمامة اوالد يوسف، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املأعلق 

السقي بامللك املدعو »نعام» البالغة 

الكائن  82 س،  آر    2 ه   3 مساحأه 

بجماعة أوالد سعيد الواد قيادة أوالد 

سعيد الواد دائرة قصبة تادلة إقليم 

بني مال .

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

أوالد سعيد الواد قيادة أوالد سعيد 

إقليم  تادلة  قصبة  دائرة   الواد 

بني مال .

98

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مال   الر1ي   املائي بم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة بني سمير ابأداء 

غاية  إلى   2222 أكأو1ر   22  من 

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   29

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد صالح مصطافي العنوان دوار 

الدحامنة بني سمير وادي زم، املأعلق 

السقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

بامللك املدعو »كدية السماء» البالغة 

الكائن  س،   12 آر   12 مساحأه 

سمير  بني  قيادة  سمير  بني  بجماعة 

دائرة واد زم إقليم خريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

بني سمير قيادة بني سمير دائرة واد زم 

إقليم خريبكة.

99

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مال   الر1ي   املائي بم  الحوض 

ابأداء  بزو  قيادة  بمقر  سيجري 

غاية  إلى   2222 أكأو1ر   19  من 

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان  العزيز اشأوكي  السيد عبد 

املأعلق  أزيال ،  ابزو  املدرسة  دوار 

بحفر وجلب املاء من أجل السقي بامللك 

املدعو »الخرواعة» البالغة مساحأه 

بزو  بجماعة  الكائن  س،   66 آر   7

قيادة بزو دائرة بزو إقليم أزيال .

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

بزو قيادة بزو دائرة بزو إقليم أزيال .

100

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مال   الر1ي   املائي بم  الحوض 

الغابة  أهل  قيادة  بمقر  سيجري 

 ابأداء من 19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد عبد الرحمان الغازي العنوان 

املأعلق بحفر  دوار اوالد علي ميات، 

بامللك  السقي  أجل  من  املاء  وجلب 

البالغة  الحدرة»  »بالد  املدعو 

الكائن  12 س،  آر   32 ه   1 مساحأه 

الغابة  أهل  قيادة  ميات  بجماعة 

دائرة القلعة - أهل الغابة إقليم قلعة 

السراغنة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

ميات قيادة أهل الغابة دائرة القلعة 

- أهل الغابة إقليم قلعة السراغنة.

101

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مال   الر1ي   املائي بم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة بني يكرن ابأداء 

غاية  إلى   2222 أكأو1ر   19  من 

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد محمد بشر العنوان حي الخير 

سطات،   98 الرقم  يناير   11 شارع 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املأعلق 

االسأعماالت املنزلية والسقي بامللك 

البالغة  الحيمر»  »أرض  املدعو 

مساحأه 4 ه 19 آر، الكائن بجماعة 

الثوالث قيادة بني يكرن دائرة سطات 

الجنو1ية إقليم سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

الثوالث قيادة بني يكرن دائرة سطات 

الجنو1ية إقليم سطات.

102

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مال   الر1ي   املائي بم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة بولنوار- بئر مزوي 

 ابأداء من 19 أكأو1ر 2222 إلى غاية 

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   28

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان  مرنيوي  املصطفى  السيد 

شارع   2 ش   1 اي حي ياسمينة   156

املأعلق  خريبكة،  السادس  محمد 

بحفر وجلب املاء من أجل االسأعماالت 

املدعو  بامللك  املنفردة  املنزلية 

آر   69 مساحأه  البالغة  »الحمرية» 

65 س، الكائن بجماعة بولنوار قيادة 

خريبكة  دائرة  مزوي  بئر   - بولنوار 

إقليم خريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

بولنوار قيادة بولنوار - بئر مزوي دائرة 

خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مال   الر1ي   املائي بم  الحوض 

ابأداء  امزورة  قيادة  بمقر  سيجري 

غاية  إلى   2222 أكأو1ر   22  من 

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   29

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

إقامة  العنوان  ناجح  البشير  السيد 

زيأونة شارع ف أ عمارة أ رقم 25 الدار 

املاء  وجلب  بحفر  املأعلق  البيضاء، 

املنزلية وإرواء  من أجل االسأعماالت 

 «1 »الحفرة  املدعو  بامللك  املاشية 

البالغة مساحأه 33 آر 45 س، الكائن 

دائرة  امزورة  قيادة  امزورة  بجماعة 

سطات الشمالية إقليم سطات.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

سطات  دائرة  امزورة  قيادة  امزورة 

الشمالية إقليم سطات.

104

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مال   الر1ي   املائي بم  الحوض 

مال   بني  جماعة  بمقر  سيجري 

إلى  2222 أكأو1ر   22 من  ابأداء 

في  بحث   2222 أكأو1ر   29 غاية   

وجلب  بحفر  الترخيص  مشروع 

الناجي  رضوان  السيد  لفائدة  املاء 

العنوان  حاجي  رشيدة  والسيدة 

مال ،  بني   328 رقم  املأنبي   شارع 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املأعلق 

االسأعماالت املنزلية املنفردة بامللك 

مساحأه  البالغة  »يوسف»  املدعو 

مال   بني  بجماعة  الكائن  س،   94

باشوية بني مال  عمالة بني مال .

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

عمالة  مال   بني  باشوية  مال    بني 

بني مال .

105

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مال   الر1ي   املائي بم  الحوض 

ابأداء  أكوديد  قيادة  بمقر  سيجري 

غاية  إلى   2222 أكأو1ر   22  من 

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   29

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

حي  العنوان  نصير  محمد  السيد 

املأعلق بحفر وجلب  أزيال ،  الأقدم 

املدعو  بامللك  السقي  أجل  من  املاء 

»اكر1ومازير العالوي» البالغة مساحأه

بجماعة  الكائن  مرب ،  متر   23163  

دائرة  أكوديد  قيادة  نلخير  أكودي 

أزيال  إقليم أزيال .

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

دائرة  أكوديد  قيادة  نلخير  أكودي 

أزيال  إقليم أزيال .

106

وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مال   الر1ي   املائي بم  الحوض 

عزوز  أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

 ابأداء من 22 أكأو1ر 2222 إلى غاية 

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   29

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

دوار  العنوان  الأخيم  رشيد  السيد 

خريبكة،  عزوز  اوالد  الباهي  اوالد 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املأعلق 

االسأعماالت املنزلية والسقي بامللك 

البالغة  منانة»  »شعبة  املدعو 

مساحأه 4 خداديم ونصف خدام إال 

121 م مربعا تقريبا، الكائن بجماعة 

دائرة  عزوز  أوالد  قيادة  عزوز  أوالد 

خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

دائرة  عزوز  أوالد  قيادة  عزوز  أوالد 

خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي بم الر1ي 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مال   الر1ي   املائي بم  الحوض 

سيجري بمقر قيادة تاكزيرت ابأداء 

غاية  إلى   2222 أكأو1ر   22  من 

في مشروع  بحث   2222 أكأو1ر   29

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان  لبريني  عال   السيد سيدي 

مال ،  بني   35 رقم  مارس   2 شارع 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املأعلق 

السقي بامللك املدعو »طارق» البالغة 

مساحأه 19 آر 1 س، الكائن بجماعة 

دائرة  تاكزيرت  قيادة  تاكزيرت 

القصيبة إقليم بني مال .

لقد تم وض  امللف بمقر جماعة 

دائرة  تاكزيرت  قيادة  تاكزيرت 

القصيبة إقليم بني مال .
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